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Preâmbulo 

Este Relatório apresenta a descrição resumida de cada um dos programas que compõem 

o método MeDiNa, com instruções que auxiliam o usuário a entender e utilizar de forma 

adequada as ferramentas de cálculo do método mecanístico-empírico de 

dimensionamento de pavimentos asfálticos do DNIT. 

Consta de três partes: 

Parte 1: Manual de Utilização do AEMC 

Parte 2: Manual de Utilização do BackMedina 

Parte 3: Manual de Utilização do MeDiNa 
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DEDICATÓRIA AO PROFESSOR JACQUES DE MEDINA 

Mestre pela Universidade de Purdue, em Indiana, nos EUA, em 1951, 
o professor Jacques de Medina é formado em Engenharia Civil e em 
Engenharia Elétrica pela Escola Nacional de Engenharia da 
Universidade do Brasil. Ingressou na COPPE em 1967, aos 44 anos, a 
convite do Diretor da instituição, Alberto Luiz Coimbra. Possui grande 
experiência na área de engenharia: atuou como engenheiro no 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e foi chefe 
Laboratório Central do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio 
de Janeiro (DER), o qual dirigiu por onze anos, após retornar do 

mestrado nos EUA.  

Professor titular aposentado, Medina orientou sete teses de doutorado e 20 dissertações 
de mestrado, é autor de mais de 110 publicações, sendo 26 internacionais e 15 em 
congressos sediados no Brasil. Autor do livro “Mecânica dos Pavimentos”, uma 
referência na área e que já possui três edições publicadas, duas em co-autoria com a 
professora Laura Motta, o professor recebeu o Prêmio Terzaghi, concedido pela 
Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, Honra ao Mérito e Homenagem Especial 
da Associação Brasileira de Pavimentação.  

Ao ingressar na COPPE, Medina trouxe para a instituição a experiência adquirida ao 
longo dos anos no trabalho e nos estudos, como o do mestrado nos EUA. Considerado 
hoje uma liderança, como formador e motivador, na área de geotecnia e pavimentação, o 
professor foi responsável pela introdução da disciplina de Mecânica dos pavimentos, com 
ênfase em propriedades físico-químicas dos solos, no curso de Engenharia Civil da 
COPPE.  

Professor Jacques de Medina nasceu em 1924 e faleceu em 2019. 

Professor Medina, por sua contribuição para a Pavimentação no Brasil e com muita 
justiça, denominamos o programa em sua homenagem: 

 
MEDINA - MEtodo de DImensionamento NAcional de pavimentos. 
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MANUAL DE UTILIZAÇÃO 

AEMC v 2.4.2 

BackMeDiNa v.1.2.0 

MeDiNa v. 1.1.4 
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1 Programa AEMC 

AEMC 
 

1.1 APRESENTAÇÃO 

Programa de Análise Elástica de Múltiplas Camadas que calcula tensões e deformações em 
estruturas de pavimentos com até oito camadas sob carregamento de rodas do tipo eixo 
rodoviário.  

Histórico de versões 

 2.4 Versão inicial publicada em 02 de março de 2018 
 2.4.1 Atualização publicada em abril de 2019 
 2.4.2 Atualização publicada em junho de 2020 Lista de modificações 

desenvolvido por:  
Filipe Augusto Cinque de Proença Franco, D.C.  

1.1.1 Agradecimentos:  

A todos que mandaram críticas e sugestões no aprimoramento do AEMC, em especial, aos 
amigos: 

Professora Laura Maria Goretti da Motta, D.Sc. 
Marcos Fritzen, D.Sc. 
Carlos Filipe Correia e Silva, M.Sc.  

1.1.2 Versão 2.4.2 

Alterações em relação a versão anterior 2.4.1 

1. Incluída a opção de análise do estado de tensões, deformações e deslocamentos 
considerando todas as rodas do eixo. 

2. Para atender a análise do eixo completa a informação da bitola do eixo é necessária. 
Foi incluído um campo para a inserção do dado nas propriedades do carregamento 
(Lx). 

3. Atualizada as funções para Abrir e Salvar o Arquivo, compatíveis com as versões 
anteriores e incluindo o valor da bitola do eixo e a informação do tipo de análise. 

4. Atualizado o arquivo da Ajuda. 
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5. Corrigido o valor do módulo de resiliência elástico não linear que, quando exportado 
para o Excel, ficava com valor negativo. 

 

1.2 PROGRAMA 

O AEMC é um programa de computador de análise de camadas elásticas desenvolvido para 
uso como um componente nos programas MeDiNa e BackMeDiNa (originalmente para o 
SisPav). A estrutura geral de cálculo utiliza a integração de Gauss-Laguerre nos cálculos das 
equações integrais. 

As hipóteses fundamentais da solução computacional baseiam-se nas mesmas consideradas na 
solução de problemas de elasticidade linear em sistemas de multicamadas e contínuos, quais 
sejam: 

1. os materiais são elásticos lineares, isotrópicos e homogêneos;  
2. a lei de Hooke é válida e o módulo de compressão é semelhante ao módulo de tração; 
3. as camadas são ilimitadas na direção horizontal; 
4. todas as camadas possuem uma espessura finita, à exceção da camada inferior que é 

considerada semi-infinita; 
5. a superfície da camada superior não está sujeita a tensões fora da área carregada; 
6. na área carregada ocorrem apenas tensões normais; 
7. a carga aplicada é considerada estática, uniformemente distribuída em toda a área 

circular de contato; 
8. a grandes profundidades as tensões e deformações são nulas; 
9. as condições de aderência na interface das camadas podem variar de totalmente 

aderida para lisa ou sem aderência. 

Os métodos que utilizam esta solução possuem a vantagem de combinar carregamentos com 
mais de uma roda, por meio do princípio da superposição e da hipótese de elasticidade linear. 
É possível também obter os resultados de tensão, deformação e deslocamentos em qualquer 
ponto da estrutura sem a necessidade de dividir o meio contínuo em Elementos Finitos. 

O conjunto básico de respostas estruturais que é calculada, a partir das equações elásticas, 
englobam: tensões verticais; tensões radiais; tensões tangenciais; tensões de cisalhamento no 
plano vertical-radial; e deflexões verticais e radiais. 

1.2.1 INTERFACE 

A interface com o usuário do AEMC busca reunir em uma tela apenas todas as informações 
divididas em três Quadros referentes à estrutura do pavimento, ao tipo de carregamento 
atuante e às respostas em termos de tensões, deformações e deslocamentos. Quando o 
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programa inicia o Quadro ESTRUTURA apresenta um perfil de pavimento com quatro camadas 
onde os dados servem apenas de exemplo de preenchimento. O Quadro CARREGAMENTO, 
inicia com o Eixo Padrão Rodoviário e o Quadro RESULTADOS totalmente em branco. Existe 
uma Barra de MENU principal com a opção PROJETO com as funções básicas de Novo, Abrir, 
Salvar, Salvar Como e Sair do programa e a opção AJUDA, que abre a janela com este Manual 
do Programa. Cada uma das opções e dos Quadros serão detalhados individualmente, 
bastando clicar no item desejado.  

 

 

1.2.2 Menu PROJETO 
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As opções do menu PROJETO na janela principal do programa permitem o usuário manipular 
os arquivos de dados da seguinte forma: 

<Novo>  
Cria um projeto novo  

<Abrir...>  
Abre um arquivo existente com a extensão <nome_do_arquivo.pAE>.  

<Salvar...>  
Salva as informações inseridas e geradas automaticamente pelo programa (estrutura, 
carregamento e resultados) em um arquivo de formato padrão e com a extensão 
<nome_do_arquivo.pAE>.  

<Salvar como...>  
Permite salvar as informações com outro nome.  

<Sair>  
Para encerrar o programa.  

 

1.2.3 UNIDADES 

Para o perfeito funcionamento do programa, o projetista deverá atentar para o uso correto 
das unidades das grandezas físicas utilizadas no programa: 

Grandeza Unidade 
Espessura e distâncias cm 
Raio do carregamento cm 
Deslocamentos µm 
Deformações específicas m/m 
Área de contato cm² 
Pressão de inflação e tensões MPa 
Carga de eixo ou de roda ton 
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1.2.4 SÍMBOLOS 

Os seguintes símbolos são utilizados no programa: 

Símbolo Significado 
X, Y Distâncias no plano horizontal 
Z Profundidade 
Ux, Uy, Uz Deslocamentos nos eixos x, y e z respectivamente 
Sx, Sy, Sz Tensões no plano X, Y e Z respectivamente 
Sxy, Sxz, Syz Tensões de cisalhamento nos planos XY, XZ e YZ 

respectivamente 
s1, s2, s3 Tensões principais 
sOctNor, sOctCis Tensões octaédricas normal e de cisalhamento 
Ex, Ey, Ez Deformações específicas no plano X, Y e Z respectivamente 
Exy, Exz, Eyz Deformações específicas de cisalhamento nos planos XY, XZ e 

YZ respectivamente 
e1, e2, e3 Deformações específicas principais 
Ty, Tx, Lx Distância entre eixos e entre rodas e a bitola do eixo 

respectivamente 

  

1.2.5 CONVENÇÕES 

O sistema de coordenadas X, Y e Z assumido no programa é o indicado na figura abaixo: 

 

Os valores positivos de tensão e deformação indicam que o ponto está em compressão, 
enquanto os valores negativos, tração. 

As coordenadas dos pontos em que são realizadas as análises devem estar ajustadas para os 
diversos tipos de eixos. Isso deve ser realizado para permitir a avaliação dos efeitos sobre os 
diversos pontos no interior da estrutura de forma coerente. Os sistemas de coordenadas, 
representados na Figura abaixo, coincidem o eixo principal do dimensionamento com o eixo de 
simetria das áreas carregadas.  
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1.3 ESTRUTURA 

O Quadro ESTRUTURA é formado por dois elementos. Um botão de Comando Estrutura>> e 
uma Tabela representando o perfil do pavimento. Cada linha da Tabela equivale a uma 
camada da estrutura do pavimento. A última linha, representa o subleito que, por convenção, 
possui a espessura igual 0 cm.  

A Estrutura inicial apresentada no programa AEMC possui quatro camadas, incluído o subleito. 
Esta estrutura pode ser totalmente alterada, sendo que são permitidos, no mínimo duas e, no 
máximo, oito camadas. 

Na tabela que exibe a Estrutura do pavimento são apresentadas as informações das 
propriedades de cada uma das camadas da estrutura do pavimento, como: espessura, 
comportamento elástico (se linear ou não linear), módulo, massa específica, parâmetros do 
Módulo (k1, K2, K3 e K4), coeficiente de Poisson e a condição de aderência.  
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1.3.1 CAMADAS 

O botão de Comando Estrutura>> permite adicionar ou remover camadas no perfil do 
pavimento. São permitidas até oito camadas, sendo o mínimo de duas. Por questões de 
padronização, a primeira camada e o subleito não podem ser excluídas. 

1.3.1.1 Inserindo camadas  

Para inserir uma camada nova na estrutura do pavimento, o projetista deve selecionar a linha 
imediatamente acima da posição da futura camada. Clicar no botão de Comando 
Estrutura>>>e selecionar a opção Inserir camada abaixo. O programa automaticamente irá 
abrir uma nova linha abaixo da camada selecionada e irá preencher com os dados da camada 
selecionada. Por padronização, o usuário não pode inserir uma camada abaixo do subleito. 

 

1.3.1.2 Excluindo camadas  

Para excluir uma camada na estrutura do pavimento, o projetista deve selecionar a linha 
referente a camada que deseja excluir e clicar no botão de Comando Estrutura>> e selecionar 
a opção Excluir a camada selecionada. Também por padronização, a primeira camada e o 
subleito não poderão ser excluídos. 
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1.3.2 MÓDULO DE RESILIÊNCIA 

Os materiais das camadas podem ser considerados como elásticos lineares ou não lineares e 
os modelos constituintes do comportamento resiliente são representados a partir da definição 
das constantes do modelo geral apresentado na expressão abaixo: 

 

No modelo apresentado na expressão acima, k1, k2, k3 e k4 são constantes obtidas em 
laboratório; θ é a tensão octaédrica (igual à soma das tensões principais σ1 + σ2 + σ3), σd é a 
tensão desvio, σ3 é a tensão de confinamento e MR é o módulo de resiliência em MPa. 

Comportamento Parâmetros 

Dependente da tensão confinante k3 = 0 
k4 = 0 

Dependente da tensão desvio k2 = 0 
k4 = 0 

Dependente do Invariante de tensões k2 = 0 
k3 = 0 

Modelo composto k4 = 0 

Observação: se o projetista optar pelo modelo elástico linear, o programa levará em conta 
apenas o valor definido na coluna Módulo, independente dos coeficientes de módulo (k1, k2, 
k3 e K4) que foram inseridos. 

1.3.3 CONDIÇÕES DE ADERÊNCIA 

O programa de cálculo de tensões, deformações e deslocamentos, AEMC, faz uma modelagem 
física similar a teoria de molas a fim de permitir o movimento horizontal relativo na interface 
entre duas camadas. A mola atua na direção radial resistindo ao deslocamento relativo ao 
longo da interface entre duas camadas, conforme a seguinte lei: 

 

Onde: 

Ti é a tensão de cisalhamento radial entre as camadas i e i+1; 
Ui - Ui+1 é o deslocamento radial relativo ao longo da interface das camadas i e i+1; 
Ki é o módulo de rigidez da "mola" que resiste ao deslocamento radial relativo ao longo da 
interface.  
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O AEMC faz uma transformação na variável K, para facilitar o cálculo numérico. Ele utiliza um 
parâmetro adimensional, conforme a regra a seguir: 

 

Ao se atribuir o valor nulo para o parâmetro Li, o valor de Ki será nulo e, portanto Ti = 0, o que 
significa que não haverá cisalhamento na interface, logo as camadas não estão aderidas.  

Se, por outro lado, Li = 1, tem-se Ki e Ti tendendo ao infinito, que significa que há aderência 
entre as camadas. 

Assim, para simular a aderência entre camadas, o projetista deve entrar com um valor entre 0 
(camadas não aderidas) e 1 (camadas aderidas). 

 

1.4 CARREGAMENTO 

A carga de roda é assumida no programa como sendo uniformemente distribuída em uma área 
de contato circular entre o pneu e a superfície do pavimento. A pressão de contato entre o 
pneu e o pavimento é assumida como sendo igual à pressão de inflação dos pneus, por falta de 
dados mais específicos para as configurações de rodas e pneus utilizados no país. O tamanho 
da área de contato, portanto, depende da carga de roda e da pressão de inflação dos pneus.  

1.4.1 LISTA DE EIXOS 

O quadro Carregamento, apresentada na Figura a seguir, apresenta uma lista de eixos que 
permite escolher o tipo de carregamento que se deseja analisar. Na lista de propriedades 
podem ser alterados os valores de Pressão de Pneus, Carga do Eixo ou a Carga de Roda, além 
das distâncias entre rodas e entre eixos (Tx e Ty) e bitola do eixo (Lx) da configuração 
selecionada. Os valores da Área de Contato e do Raio de Carregamento são calculados 
automaticamente pelo AEMC.  

É possível escolher entre uma análise apenas do semi-eixo ou do eixo completo. Na análise do 
eixo completo, todo o conjunto de rodas do eixo contribui para os resultados do estado de 
tensões e deformações no ponto da análise. Ao selecionar a análise do eixo completo, o 
projetista deve verificar e alterar a largura da bitola do eixo (Lx), se for necessário, que vem 
com o valor padrão de 181,0 cm.  
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Neste quadro as unidades utilizadas são: centímetros para as distâncias; cm² para a área de 
contato; tonf para as cargas de eixos e de rodas; e MPa para a pressão de pneus.  

1.5 RESULTADOS 

O quadro Resultados é onde ocorrem os cálculos de tensões, deformações e deslocamentos 
em todos os pontos definidos pelo usuário. Os pontos podem ser digitados um a um na tabela, 
nas colunas X, Y e Z, respeitando a Convenção do sistema de coordenadas, ou preenchidos 
automaticamente pressionando o botão Ferramentas, na opção Gerar Pontos 
Automaticamente.  

Com os pontos inseridos na tabela, o processo de cálculo pode ser iniciado pressionando o 
botão Calcular. Na janela aparece a evolução da análise e dos cálculos. Os resultados finais são 
então dispostos ao longo da tabela e podem ser exportados para uma planilha Excel® na opção 
Exportar para o Excel do botão Ferramentas.  

1.5.1 INSERIR PONTOS 

Antes de mandar calcular as tensões, deformações e deslocamentos, o projetista deve inserir 
nas colunas da tabela Resultados as coordenadas dos pontos onde deseja obter as tensões, 
deformações e deslocamentos. Apenas as colunas das coordenadas estão habilitadas para 
edição. As coordenadas dos pontos devem ser inseridas na sequência das linhas. O programa 
não realiza os cálculos da linha enquanto as três coordenas, X, Y e Z não forem inseridas.  

A coordenada Z inicia o valor 0,00cm na superfície do pavimento e cresce no sentido da 
profundidade.  

Quando for preciso calcular as tensões, deformações e deslocamentos na fronteira entre duas 
camadas, recomenda-se não utilizar o ponto exato. Adicione ou diminua 0,001cm no valor da 
profundidade para obter o resultado na camada desejada.  
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1.5.2 GERAR PONTOS 

A fim de facilitar a inserção dos pontos, o programa dispõe de uma função para o 
preenchimento automático de pontos para análise. Para acessar a função, o projetista deve 
clicar no botão Ferramentas e na sequência Gerar Pontos Automaticamente. 

 

Os pontos são gerados da seguinte forma: 

Eixo Pontos 

Z (ao longo da profundidade) 

Na superfície (z=0) 
No centro das camadas 
No topo do Subleito 
15cm Abaixo do Subleito 

X (perpendicular ao rolamento) 

No centro do carregamento (x=0) 
No meio entre o centro e a borda interna da roda 
No centro da roda 
Na borda externa da roda 
5 pontos a cada 20cm a partir da borda externa da roda  

Y (sentido do rolamento) 
No centro do carregamento (y=0) 
Entre eixos 
Sobre os eixos  

 

1.5.3 CONGELAR COORDENADAS 

Essa função foi criada para facilitar a navegação pela tabela de Resultados. Ao ser acionada, as 
colunas das coordenadas ficam fixas e não desaparecem da tela quando se navega pelos 
resultados, facilitando identificar os pontos nas linhas.  

Para acionar a função, o projetista, após lançar as coordenadas, deve clicar no botão 
Ferramentas e na sequência Congelar coordenadas.  
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As células congeladas alteram de cor, ficando acinzentadas. Uma vez congelada a tabela, o 
projetista fica inabilitado para lançar novos pontos ou alterar os existentes. Para liberar 
novamente as colunas das coordenadas, basta fazer novamente o processo. 

 

 

1.5.4 LIMPAR TABELA 

Ao finalizar as análises, e caso seja do interesse do projetista limpar a tabela Resultados, existe 
a função Limpar tabela de pontos no botão Ferramentas. Ao ser acionado, todos os dados 
contidos na tabela Resultados serão apagados. Certifique-se que tenha salvo o trabalho antes 
de usar esta função.  

 

 



                                                                                                    
 

27                                         TED n° 682/2014 
 

1.5.5 EXPORTAR 

Esta opção permite exportar os dados da análise, referentes à estrutura, carregamento e os 
resultados para uma planilha Excel. O formato do arquivo gerado é *.csv que o Excel ou outra 
planilha abre normalmente.  

 

 

1.5.6 CALCULAR 

O botão Calcular deve ser acionado quando todas as informações foram inseridas nos 
quadros. Ele pode ser acionado quantas vezes o projetista desejar. Esse botão chama a rotina 
interna da biblioteca do AEMC, para cada linha de coordenadas inserida na tabela Resultados, 
e calcula as tensões, deformações e deslocamentos.  

Lembre-se de salvar sempre o trabalho. Cada alteração de dados faz com que o programa 
apague a tabela Resultados. 
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2 Programa BackMeDiNa 

BACKMEDINA 

 

2.1 APRESENTAÇÃO 

O programa BackMeDiNa realiza a retroanálise dos módulos de resiliência das camadas de um 
pavimento a partir das bacias deflectométricas levantadas em campo por equipamentos do 
tipo FWD.  

Histórico de versões 

1.1.0 Versão inicial publicada em abril de 2018 

1.2.0 Atualização publicada em junho de 2020 Lista de modificações 

desenvolvido por:  
Filipe Augusto Cinque de Proença Franco, D.C.  

2.1.1 Agradecimentos:  

A todos que mandaram críticas e sugestões no aprimoramento do BackMeDiNa, em especial, 
aos amigos: 

Professora Laura Maria Goretti da Motta, D.Sc. 
Marcos Fritzen, D.Sc. 
Carlos Filipe Correia e Silva, M.Sc.  

2.1.2 Versão 1.2.0 

Alterações em relação a versão anterior 1.1.0 

1. O valor da carga aplicada pelo equipamento FWD no ensaio é apresentado com duas 
casas decimais. 

2. Implementada a opção de excluir uma medição de FWD da lista de bacias. 
3. O cálculo do erro quadrático médio (RMSE) foi alterado para gerar resultados em 

percentuais, seguindo o padrão de outros programas de retroanálise. 
4. O processo de cálculo de retroanálise foi automatizado para convergir na melhor bacia 

com apenas um clique no botão -Retroanalisar-. 
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5. Implantada função para realizar a retroanálise automática de todas as medições de 
FWD da lista de bacias. 

6. Implantada função para realizar a retroanálise automática das bacias da lista que ainda 
não foram retroanalisadas. 

7. Atualizado o arquivo da Ajuda. 

 

2.2 PROGRAMA 

O BackMeDiNa é um programa de computador criado para auxiliar na retroanálise de bacias 
deflectométricas obtidas com o FWD, desenvolvido para uso como um componente nos 
programas MeDiNa e AEMC.  

O cálculo para se achar os Módulos de Resiliência é feito de forma iterativa, utilizando o 
módulo AEMC para a análise elástica linear, a partir da variação dos valores dos módulos em 
torno de um valor central, até se obter uma bacia teórica mais próxima da bacia de deflexões 
de campo medida pelo FWD. Para isso, o programa compara a raiz do valor quadrático médio 
das diferenças entre as medidas de deflexão de campo e as calculadas.  

As hipóteses fundamentais da solução computacional baseiam-se nas mesmas consideradas 
pelo AEMC na solução de problemas de elasticidade linear em sistemas de multicamadas e 
contínuos, quais sejam:  

1. os materiais são elásticos lineares, isotrópicos e homogêneos;  
2. a lei de Hooke é válida e o módulo de compressão é semelhante ao módulo de tração; 
3. as camadas são ilimitadas na direção horizontal; 
4. todas as camadas possuem uma espessura finita, à exceção da camada inferior que é 

considerada semi-infinita; 
5. a superfície da camada superior não está sujeita a tensões fora da área carregada; 
6. na área carregada ocorrem apenas tensões normais; 
7. a carga aplicada é considerada estática, uniformemente distribuída em toda a área 

circular de contato; 
8. a grandes profundidades as tensões e deformações são nulas; 
9. as condições de aderência na interface das camadas podem variar de totalmente 

aderida para lisa ou sem aderência. 

Os métodos que utilizam esta solução possuem a vantagem de combinar carregamentos com 
mais de uma roda, por meio do princípio da superposição e da hipótese de elasticidade linear. 
É possível também obter os resultados de tensão, deformação e deslocamentos em qualquer 
ponto da estrutura sem a necessidade de dividir o meio contínuo em Elementos Finitos. 
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O conjunto básico de respostas estruturais que é calculada, a partir das equações elásticas, 
englobam: tensões verticais; tensões radiais; tensões tangenciais; tensões de cisalhamento no 
plano vertical-radial; e deflexões verticais e radiais. 

2.3 INTERFACE 

A interface com o usuário do BackMeDiNa busca reunir em uma tela apenas todas as 
informações divididas em quatro Quadros referentes à lista de bacias, dados da bacia 
selecionada, estrutura do pavimento e o gráfico do formato da bacia medida (em vermelho) 
com a calculada (em azul). Quando o programa inicia, todos os quadros estão vazios. Existe, no 
topo, uma Barra de MENU Principal com a opção PROJETO com as funções principais do 
programa a opção AJUDA, que abre a janela com este Manual do Programa, e uma Barra de 
Status na base da janela, que apresenta informações simples. Cada uma das opções e dos 
Quadros serão detalhados individualmente neste documento.  
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2.4 Menu PROJETO 

 

As opções do menu PROJETO na janela principal do programa permitem o usuário manipular 
os arquivos de dados da seguinte forma: 

2.4.1 <Abrir> 

Abre um arquivo existente com a extensão própria do programa BackMeDiNa: 
<nome_do_arquivo.bac>. 
Dica: Tecla de atalho: Ctrl+A  

2.4.2 <Salvar> 

Salva as informações inseridas e geradas automaticamente pelo programa (estrutura, bacias e 
resultados) em um arquivo de formato padrão e com a extensão <nome_do_arquivo.bac>.  
Essa opção só fica ativa após abrir um arquivo do formato (.bac) ou após importar um arquivo 
de bacias (.csv).  
Dica: Tecla de atalho: Ctrl+B  

2.4.3 <Salvar como> 

Permite salvar o arquivo com outro nome.  
Essa opção só fica ativa após abrir um arquivo do formato (.bac) ou após importar um arquivo 
de bacias (.csv).  

2.4.4 <Fechar> 

Para fechar o arquivo, limpar todos os dados e voltar à condição inicial do programa.  
Essa opção só fica ativa após abrir um arquivo do formato (.bac) ou após importar um arquivo 
de bacias (.csv).  
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2.4.5 <Modelo de arquivo de bacias> 

Abre o arquivo de modelo de bacias em uma planilha eletrônica, no formato (.csv) para o 
projetista preencher e depois importar para o programa.  

2.4.6 <Importa arquivo de bacias> 

Importa o arquivo de bacias, no formato (.csv), elaborado pelo projetista e libera o programa 
para os cálculos.  
Dica: O arquivo de bacias (.csv) deve estar fechado para não gerar erro pelo BackMeDiNa  
Dica: Tecla de atalho: Ctrl+I  

2.4.7 <Exporta resultados para o Excel> 

Exporta os resultados de obtidos pelo projetista de todas as bacias para uma planilha 
eletrônica, por meio de um arquivo de formato (.csv). Os dados são organizados por bacias, os 
quais poderão ser manipulados facilmente nas Planilhas. Caso seja bem sucedido o comando, a 
planilha eletrônica abrirá automaticamente com os dados exportados.  
As bacias analisadas aparecerão com os dados calculados, o erro da análise e a estrutura do 
pavimento que gerou os resultados. Para as bacias não analisadas, apenas os dados do 
levantamento são exportados.  
Essa opção só fica ativa após abrir um arquivo do formato (.bac) ou após importar um arquivo 
de bacias (.csv).  
Dica: Tecla de atalho: Ctrl+E  

2.4.8 <Sair> 

Para encerrar o programa.  

2.5 UNIDADES 

Para o perfeito funcionamento do programa, o projetista deverá atentar para o uso correto 
das unidades das grandezas físicas utilizadas no programa: 

Grandeza Unidade 
Espessura e distâncias cm 
Raio do carregamento cm 
Deslocamentos µm 
Deformações específicas m/m 
Área de contato cm² 
Pressão de inflação e tensões MPa 
Carga de eixo ou de roda ton 
Erro quadrático médio (RMS) % 
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2.6 CONVENÇÕES 

O sistema de coordenadas X, Y e Z assumido no programa é o indicado na figura abaixo: 

 

As coordenadas dos pontos em que são realizadas as análises devem estar ajustadas às 
posições dos sensores ou geofones do FWD. Isso deve ser realizado para permitir o cálculo dos 
deslocamentos de forma coerente. A Figura abaixo ilustra a posição dos sensores de um 
equipamento FWD.  

 

fonte: http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/planejamento/planejamento-dos-
sistemas-de-transportes/fwd.jpg/view 

2.7 MODELO DE ARQUIVO DE BACIAS 

Clique no Menu PROJETO e Modelo de arquivo de bacias que irá abrir uma planilha Excel, com 
extensão CSV. Preencha as colunas sem deixar espaços.  

Ao concluir, salve a planilha Excel com o nome de sua preferência, mas no formato CSV 
(separado por vírgulas).  

Identifique a planilha com as informações a seguir:  
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Linha 1  

Sinaliza ao programa que o arquivo é do BackMeDiNa - módulo retroanálise. Não altere. 

Linha 2  

Informação: Insira o nome da Seção Homogênea para identificar os dados dos ensaios à seção.  

Linha 3  

Dado de entrada: Raio do carregamento aplicado pelo equipamento no pavimento.  

Linha 4 em diante  

Após a linha de título, insira até 100 bacias de ensaios do FWD. O ideal é que as bacias sejam 
relativas a uma mesma seção homogênea do pavimento.  

Coluna 1  

Informação: Data do ensaio. 

Coluna 2  

Informação: Temperatura do ar no instante do ensaio. 

Coluna 3  

Informação: Temperatura do pavimento no instante do ensaio. 

Coluna 4  

Dado de entrada: Carga aplicada no pavimento pelo golpe do FWD no ensaio. 

Coluna 5  

Informação: Estaca localizando o ponto do ensaio. 

Coluna 6  

Informação: Complemento da estaca em metros. 

Coluna 7  

Informação: Faixa do pavimento. 



                                                                                                    
 

35                                         TED n° 682/2014 
 

Coluna 8  

Informação: Trilha do pavimento. 

Coluna 9 a 17  

Dados de entrada: 

O número de sensores padrão é nove e o posicionamento inicial é: 0, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 
150, 180, identificados na linha de títulos com a letra d. 
dX, onde X é a distância do sensor em relação à aplicação da carga, que o programa irá ler e 
identificar a posição do sensor. 
Assim, d0 é o sensor localizado a 0 cm do ponto de aplicação da carga, d20 a 20cm e assim por 
diante. 
A quantidade de sensores pode ser alterada, bastando apagar as colunas dos sensores que não 
serão utilizadas. 
A distância do posicionamento também poderá ser alterada, bastando alterar o valor após a 
letra d, por exemplo, se o sensor não estiver a 45cm, mas a 55cm, altere o valor de d45 na 
linha de título para d55.  

2.8 CAMADAS 

Somente após aberto um arquivo (.bac) ou após a importação de um arquivo de bacias (.csv) é 
possível alterar a estrutura. 

O botão de Comando ESTRUTURA>> permite adicionar ou remover camadas no perfil do 
pavimento. São permitidas até seis camadas, sendo o mínimo de uma. Por questões de 
padronização, o subleito não pode ser excluído. 

2.8.1 Inserindo camadas  

Para inserir uma camada nova na estrutura do pavimento, o projetista deve selecionar a linha 
imediatamente acima da posição da futura camada. Clicar no botão de Comando 
ESTRUTURA>>>e selecionar a opção Inserir uma camada abaixo. O programa 
automaticamente irá abrir uma nova linha abaixo da camada selecionada e irá preencher com 
os dados da camada selecionada. Por padronização, o usuário não pode inserir uma camada 
abaixo do subleito. 

No caso do Subleito estar selecionado, a inserção da camada é acima. 
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2.8.2 Excluindo camadas  

Para excluir uma camada na estrutura do pavimento, o projetista deve selecionar a linha 
referente a camada que deseja excluir e clicar no botão de Comando ESTRUTURA>> e 
selecionar a opção Excluir a camada selecionada. Também por padronização, o subleito não 
poderá ser excluído. 

 

2.8.3 Aplicar nas demais bacias 

Essa opção aplica a estrutura do pavimento da bacia em estudo em todas as demais bacias 
carregadas no programa e listadas no painel de bacias. 
Um cuidado deve ser tomado quando utilizar essa opção, pois ao confirmar, todas as 
estruturas antes atribuídas serão perdidas.  

Dica: Carregue bacias de trechos homogêneos. 
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2.8.4 CONDIÇÕES DE ADERÊNCIA 

O programa de cálculo de tensões, deformações e deslocamentos, AEMC, faz uma modelagem 
física similar a teoria de molas a fim de permitir o movimento horizontal relativo na interface 
entre duas camadas. A mola atua na direção radial resistindo ao deslocamento relativo ao 
longo da interface entre duas camadas, conforme a seguinte lei: 

 

Onde: 

Ti é a tensão de cisalhamento radial entre as camadas i e i+1; 
Ui - Ui+1 é o deslocamento radial relativo ao longo da interface das camadas i e i+1; 
Ki é o módulo de rigidez da "mola" que resiste ao deslocamento radial relativo ao longo da 
interface.  

O AEMC faz uma transformação na variável K, para facilitar o cálculo numérico. Ele utiliza um 
parâmetro adimensional, conforme a regra a seguir: 

 

Ao se atribuir o valor nulo para o parâmetro Li, o valor de Ki será nulo e, portanto Ti = 0, o que 
significa que não haverá cisalhamento na interface, logo as camadas não estão aderidas.  

Se, por outro lado, Li = 1, tem-se Ki e Ti tendendo ao infinito, que significa que há aderência 
entre as camadas. 

Assim, para simular a aderência entre camadas, o projetista deve entrar com NÃO ADERIDO 
(que corresponde a Li=0) ou ADERIDO (que corresponde a Li=1) 

 



                                                                                                    
 

38                                         TED n° 682/2014 
 

2.9 MATERIAIS 

 

A definição dos materiais é apenas ilustrativo e serve para guiar o projetista nas retroanálises. 
Assim, os materiais foram divididos em grupos conforme descritos abaixo:  

 Camadas Asfálticas 
 Camadas Estabilizadas 
 Camadas Granulares 
 Camadas em Solos Naturais 

Para selecionar um material diferente daquele apresentado basta selecionar a camada e clicar 
duas vezes com o mouse apontando para a coluna selecionada do material para ser alterado.  

Ao acionar, o programa BackMeDiNa irá abrir uma caixa de opções de materiais conforme a 
lista acima. Entretanto, o Subleito não abre opção de materiais.  

O projetista, ao selecionar uma das opções de materiais, será questionado pelo programa 
BackMeDiNa se realmente deseja alterar o tipo de material da camada. Após confirmar, o 
programa irá preencher os campos espessura, módulo, coeficiente de poisson e condição de 
aderência automaticamente. Entretanto, são valores de referência. O projetista pode alterar 
qualquer valor independente do material selecionado.  

Para que a retroanálise possa ser reconhecida pelo programa MeDiNa, a condição de 
aderência entre camadas considerada no MeDiNa deverá ser respeitada nas retroanálises. As 
condições são pré-estabelecidas, com base nos seguintes critérios:  

CAMADA CONDIÇÃO 
Camadas asfáltica sobre outra camada asfáltica ADERIDO 
Camada asfáltica sobre camadas estabilizadas NÃO ADERIDO 
Camada asfáltica sobre camadas de solos ou granulares NÃO ADERIDO 
Camada estabilizada sobre outra camada estabilizada NÃO ADERIDO 
Camada estabilizada sobre camadas de solos ou granulares NÃO ADERIDO 
Camada de solos ou granulares sobre camadas asfálticas, cimentadas, 
de solos ou granulares NÃO ADERIDO 
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2.10 RETROANALISAR 

O botão RETROANALISAR deve ser acionado quando todas as informações da ESTRUTURA e os 
Módulos iniciais foram inseridos nos quadros. Após acionar o botão RETROANALISAR o 
BackMeDiNa irá realizar o cálculo automático em busca do menor erro quadrático médio 
(RMS). Esse botão chama a rotina interna da biblioteca do AEMC, a fim de realizar os cálculos e 
buscar os Módulos das Camadas.  

Dica: Tecla de atalho para Retroanalisar: F2 

O botão RETROANALISAR TODAS permite realizar o cálculo automático de todas as bacias, 
fazendo a retroanálise em lotes. Existe a opção para retroanalisar todas, mesmo aquelas que já 
foram avaliadas; ou a opção para avaliar apenas que ainda não foram calculadas. Em função do 
número de bacias, do número de camadas da estrutura e da condição das bacias, o cálculo 
pode levar mais de hora para concluir.  

Dica: Pressionando a tecla TAB o programa interrompe o processo de retroanálise da bacia 
selecionada e passa para a próxima bacia. 

Dica: Pressionando a tecla ESC o programa interrompe o processo de retroanálise, mantendo 
todos os cálculos já realizados. 

Lembre-se de salvar sempre o trabalho! 

2.10.1 PRINCÍPIO DE CÁLCULO 

O programa inicia o cálculo sempre com os módulos indicados na estrutura do pavimento. O 
programa varia este Módulo por uma faixa que depende do erro da retroanálise. Para erros 
elevados, a faixa de cada módulo é de 50% do valor indicado (para maior e menor) na 
estrutura, a fim de abranger um maior nível de soluções. Para erros menores, a faixa de 
valores de Módulo diminui para 10%. O número de intervalos de cada faixa é igual a 9.  

Após iniciada a retroanálise, a partir do clique no botão RETROANALISAR o programa testa 
todos os intervalos possíveis de módulos de todas as camadas e, ao final, apresenta a bacia 
calculada que melhor se aproxima da bacia medida, ou seja, a que apresentar o menor erro 
quadrático médio (RMS). O programa repete a rotina de cálculos considerando o melhor 
conjunto de módulos obtidos da tentativa anterior.  

Assim, para uma boa retroanálise, o projetista deve avaliar bem os resultados e compatibilizá-
los com os materiais existentes no campo. Caso a retroanálise não ficar a contento, o 
projetista pode reavaliar a estrutura e repetir o processo.  



                                                                                                    
 

40                                         TED n° 682/2014 
 

Se as bacias foram obtidas a partir de um trecho homogêneo, o projetista, após avaliar a 
primeira bacia, pode se valer da opção "Aplicar nas demais camadas" que irá aplicar a primeira 
retroanálise em todas as demais bacias. Esse recurso pode facilitar as demais retroanálises.  

O projetista pode clicar, ainda, no botão RETROANALISAR TODOS para que o programa realize 
os cálculos automaticamente de todas as demais bacias. Duas opções surgem ao clicar este 
botão: O primeiro aciona a rotina que irá retroanalisar todas as bacias; e o segundo que aciona 
a rotina que retro analisa apenas as bacias que ainda não foram analisadas.  

 

 

2.10.2 CONGELANDO UMA CAMADA 

O projetista precisa sinalizar para o programa BackMeDiNa qual a camada que ele deseja 
congelar o Módulo, a fim de agilizar o processo de retroanálise. A coluna denominada 
CAMADA da estrutura apresenta a numeração das camadas. Para marcar a camada para ter 
seu módulo com valor fixo, basta o projetista clicar duas vezes sobre o número da camada.  

Ao ser marcada, aparecerá a marca <__> no número, indicando que a camada não irá variar o 
Módulo no Processo de Retroanálise.  

2.10.3 Erro da retroanálise 

O erro da retroanálise é calculado pelo método da raiz do valor quadrático médio ou RMS 
(root mean square). O RMS é calculado a partir das diferenças encontradas entre as deflexões 
calculadas e as deflexões medidas. A equação do RMS é apresentada na imagem abaixo.  

 

Quando o erro for inferior a 5%, o programa marca a seção com a cor verde no quadro de 
listagem das seções, indicando que a retroanálise conseguiu uma boa correlação.  
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Quando o erro for inferior a 10%, mas superior a 5%, o programa marca a seção com a cor 
amarela no quadro de listagem das seções, indicando que a retroanálise conseguiu uma 
correlação razoável.  

Quando o erro for superior a 10%, o programa marca a seção com a cor vermelha no quadro 
de listagem das seções, indicando que a retroanálise não conseguiu uma correlação 
satisfatória.  

2.10.4 Removendo uma bacia 

Para excluir uma bacia da lista de pontos a serem retroanalisados, o projetista deve selecionar 
na lista a bacia com o clique do mouse. Após selecionada a bacia, sobre a seleção deve-se 
clicar com o botão direito do mouse que irá abrir um menu pop up com a opção para Remover 
a bacia. Após clicar em Remover, o programa emitirá uma mensagem de alerta que, após 
confirmada a exclusão, o programa irá retirar da lista a bacia selecionada.  

Tenha certeza antes de excluir, pois uma vez excluída a bacia da listagem do arquivo, ela não 
poderá mais ser carregada.  
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3 Programa MeDiNa 

MeDiNa v. 1.1.4 
3.1 APRESENTAÇÃO 

O MeDiNa é um programa de computador que realiza a verificação e o dimensionamento de 
estruturas de pavimentos mecanístico-empírico, por meio da rotina AEMC de análise de 
camadas elásticas de múltiplas camadas.  

O programa é fruto do Termo de Execução Descentralizada celebrado de 2015 a 2018 entre o 
Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - COPPE, bem como da 
colaboração do Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES e de diversas Universidades do 
Brasil.  

Desenvolvido em Visual C++, que permite uma agilidade no processamento dos cálculos 
matemáticos, o programa MeDiNa reúne em poucas telas a entrada de dados, com campos 
facilmente editáveis, e a apresentação dos resultados em relatórios.  
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3.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A análise de uma estrutura de pavimento ou mesmo o seu dimensionamento requer um 
conjunto amplo de informações para que os resultados obtidos sejam confiáveis. Sem este 
conjunto de informações, completo e preciso, os resultados do programa MeDiNa não devem 
ser utilizados para elaboração de projetos.  

As informações passam pelo conhecimento do subleito, qual o seu módulo, qual a curva de 
deformação permanente obtida em laboratório. Trata-se de uma variável existente, e como 
qualquer fundação, é preciso conhecê-la a partir dos ensaios laboratoriais.  

Além do subleito, todos os materiais naturais disponíveis para utilização em bases, sub-bases e 
reforço do subleito, provenientes de jazidas, pedreiras ou areais, também devem ser muito 
bem conhecidos e suas propriedades de Módulo e de Deformação permanente devem ser 
obtidas com ensaios laboratoriais.  

Já os materiais a serem produzidos em usinas ou centrais podem ser definidos pelo projetista. 
Nesse caso, o programa pré-estabelece parâmetros mínimos que devem ser exigidos, quando 
da execução da obra. Neste grupo podemos citar as misturas asfálticas, os materiais 
estabilizados com cimento, por exemplo.  

Outra informação que é chave para o correto funcionamento do programa MeDiNa é a 
definição do Número Equivalente de Eixos, o número N. Os modelos utilizados no programa 
MeDiNa se mostram sensíveis a pequenas variações do Número N e, portanto, uma estimativa 
apurada é de grande importância para o sucesso do projeto.  

Ressalta-se mais uma vez que os resultados do programa MeDiNa serão tão confiáveis quanto 
os dados fornecidos pelo projetista relativos ao subleito e aos materiais que irá aplicar, bem 
como ao nível de precisão dos dados do tráfego. Portanto, não utilize o programa para 
projetar quando não tiver dados com precisão adequada. Evite “inferir” ou escolher materiais 
a partir de bibliografias. Para um bom projeto, exija os ensaios requeridos e as informações 
precisas do tráfego.  

Histórico de versões 
1.1.0 Versão inicial publicada em 09 de outubro de 2018 
1.1.1 Atualização publicada em 22 de novembro de 2018 Lista de modificações 
1.1.2 Atualização publicada em 05 de abril de 2019 Lista de modificações 
1.1.3 Atualização publicada em 30 de agosto de 2019 Lista de modificações 
1.1.4 Atualização publicada em 30 junho de 2020 Lista de modificações 
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3.2.1 Versão 1.1.1 

1. Incluída a data de expiração do programa para 31/03/2019. 

3.2.2 Versão 1.1.2 

1. Alterada a data de expiração do programa para 30/09/2019. 

3.2.3 Versão 1.1.3 

1. Removido o controle de expiração do programa. 

3.2.4 Versão 1.1.4 

1. Inserida a verificação da condição de aderência das camadas para os arquivos 
importados do BackMeDiNa. 

2. Ajustado os resultados de controle de campo. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.3.1 HIPÓTESES 

As hipóteses fundamentais da solução computacional baseiam-se nas mesmas consideradas na 
solução de problemas de elasticidade linear em sistemas de multicamadas e contínuos, quais 
sejam:  

a. os materiais são elásticos lineares, isotrópicos e homogêneos (a modelagem elástica 
não linear é feita por iterações elásticas lineares); 

b. a lei de Hooke é válida e o módulo de compressão é semelhante ao módulo de tração; 
c. as camadas são ilimitadas na direção horizontal; 
d. todas as camadas possuem uma espessura finita, à exceção da camada inferior que é 

considerada semi-infinita; 
e. a superfície da camada superior não está sujeita a tensões fora da área carregada; 
f. na área carregada ocorrem apenas tensões normais; 
g. a carga aplicada é considerada estática, uniformemente distribuída em toda a área 

circular de contato; 
h. a grandes profundidades as tensões e deformações são nulas; 
i. as condições de aderência na interface das camadas podem variar de totalmente 

aderida para lisa ou sem aderência. 
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3.3.2 SISTEMA DE COORDENADAS 

As coordenadas dos pontos em que são realizadas as análises devem estar ajustadas para o 
Eixo Padrão Rodoviário. Isso deve ser realizado para permitir a avaliação dos efeitos sobre os 
diversos pontos no interior da estrutura de forma coerente. O sistema de coordenadas, 
representado na Figura abaixo, coincide o eixo principal do dimensionamento com o eixo de 
simetria das áreas carregadas.  

 

 

3.3.3 UNIDADES 

Para o perfeito funcionamento do programa, o projetista deverá atentar para o uso correto 
das unidades das grandezas físicas utilizadas no programa: 

Grandeza Unidade 
Espessura e distâncias cm 
Raio do carregamento cm 
Deslocamentos µm 
Deflexões (viga benkelman ou FWD) 0,01mm 
Deformações específicas m/m 
Área de contato cm² 
Pressão de inflação e tensões MPa 
Carga de eixo ou de roda ton 
Massa específica aparente seca g/cm³ 

3.3.4 CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO 

A calibração dos danos por fadiga em termos de área trincada foi realizada com base no 
trabalho de Fritzen (2016) e atualizada posteriormente para funcionamento no MeDiNa. Na 
função de transferência, a evolução da área trincada é representada por uma curva sigmoidal, 
conforme apresentado na figura a seguir com quatro seções representadas:  
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Para o reajuste da calibração estabelecida por Fritzen (2016) foi necessário identificar e definir 
matematicamente a melhor curva Sigmoidal que representasse o comportamento da evolução 
da área trincada dos segmentos monitorados. A expressão da curva sigmoide padronizada é:  

 

Onde:  

 Z e n são parâmetros da curva sigmoide; 
 AT (%) é a área trincada estimada em percentual; e 
 N' é o número equivalente deslocado. 

 

Para todas as seções avaliadas foram multiplicados fatores de deslocamento aos valores de 
Número N onde havia uma leitura de área trincada, de forma aleatória até minimizar o erro 
entre a evolução da área trincada com a curva sigmoide padrão. A expressão do Número N 
ajustado pelo Fator de Deslocamento está apresentada a seguir.  
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Onde:  

 N é o número de repetições do eixo padrão quando foi realizada a medição da área 
trincada; 

 fS é o fator de deslocamento atribuído de forma aleatória até minimizar o erro entre a 
evolução da área trincada com a curva sigmoide padrão; 

 N’ é o número N ajustado. 

Após todos os fatores aplicados, as mais de 30 seções obtidas do estudo de Fritzen (2016) se 
ajustaram à curva sigmoide, cujo melhor ajuste obtido apresentou os parâmetros Z e n iguais a 
0,25 e 5,0 respectivamente, com um coeficiente de determinação r² = 0,82. O resultado é 
apresentado no gráfico a seguir:  

 

Na sequência é preciso correlacionar os dados de Área Trincada com alguma informação 
estrutural do pavimento. Assim, seguindo a mesma linha de pensamento da calibração 
anterior, os fatores de deslocamento de cada seção foram correlacionados com o dano médio 
de fadiga dos mesmos 110 pontos da calibração de Fritzen (2016).  

De modo a tornar o processo mais simples, verificou-se que com apenas 20 pontos era possível 
estabelecer uma boa correlação com os fatores de deslocamento, considerando dos 110 
pontos somente os dez pontos da superfície com os dez pontos da face inferior da camada 
asfáltica.  

Este dano médio, portanto, foi estimado numa malha distribuída em 20 pontos da camada de 
revestimento, podendo calcular o dano em até duas camadas asfálticas. O programa calcula 
para cada período, o dano médio distribuído nestes 20 pontos, em uma grade de 10 pontos 
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distribuídos na direção horizontal a partir do centro do carregamento (considerando o eixo 
padrão) – ponto 0 cm até 32,85 cm na superfície e na face inferior da camada asfáltica. O dano 
médio de cada ponto da malha de 20 pontos foi calculado pela divisão de uma aplicação do 
eixo de carga padrão rodoviário pelo número permissível de aplicações de eixos de carga (N), 
expresso por:  

 

Finalmente obteve-se a atualização da Função de Transferência (FT) que transforma o dano 
médio em 20 pontos em área trincada prevista, por meio de duas constantes C1 e C2 definidas 
no processo de calibração. A expressão da Função Deslocamento e o resultado da correlação é 
apresentado a seguir, onde os fatores C1 e C2 do melhor ajuste foram 1993,7 e 0,3737 
respectivamente.  

 

 

A diferença de área prevista com área observada em cada segmento usado na calibração deu 
origem ao erro desta função transferência (FT), assim como foi feito por Fritzen (2016). Após o 
tratamento dos resultados, o erro da nova função transferência pode ser obtido por meio da 
regressão apresentada no gráfico a seguir.  
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Para validar, trechos de outros locais do país foram estudados e os erros apresentados entre o 
previsto pela calibração e os observados em campo ficaram dentro das confiabilidades 
previstas no MeDiNa.  

Os coeficientes da Curva de Calibração da Área Trincada e da curva de ajuste de erro 
encontram-se na Aba Modelagem do programa MeDiNa. 

 

3.3.5 CONDIÇÃO DE ADERÊNCIA 

O programa de cálculo de tensões, deformações e deslocamentos, AEMC, utilizado pelo 
MeDiNa, faz uma modelagem física similar a teoria de molas a fim de permitir o movimento 
horizontal relativo na interface entre duas camadas. A mola atua na direção radial resistindo 
ao deslocamento relativo ao longo da interface entre duas camadas, conforme a seguinte lei:  

 

Onde: 

 Ti é a tensão de cisalhamento radial entre as camadas i e i+1; 
 Ui - Ui+1 é o deslocamento radial relativo ao longo da interface das camadas i e i+1; 
 Ki é o módulo de rigidez da "mola" que resiste ao deslocamento radial relativo ao longo 

da interface. 
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O AEMC faz uma transformação na variável K, para facilitar o cálculo numérico. Ele utiliza um 
parâmetro adimensional, conforme a regra a seguir:  

 

Ao se atribuir o valor nulo para o parâmetro li, o valor de Ki será nulo e, consequentemente Ti 
= 0, o que significa que não haverá cisalhamento na interface, logo as camadas não estão 
aderidas.  

Se, por outro lado, li = 1, tem-se Ki e Ti tendendo ao infinito, que significa que há aderência 
entre as camadas. 

O programa MeDiNa não permite que o projetista insira valores numéricos para esse 
parâmetro, e define apenas duas condições: NÃO ADERIDO (=0) e ADERIDO (=1). As condições 
também são pré-estabelecidas, com base nos seguintes critérios:  

CAMADA CONDIÇÃO 
Camadas asfáltica sobre outra camada asfáltica ADERIDO 
Camada asfáltica sobre camada cimentada NÃO ADERIDO 
Camada asfáltica sobre camada antirreflexão de trincas ADERIDO 
Camada asfáltica sobre camadas de solos ou granulares NÃO ADERIDO 
Tratamento superficial sobre camadas asfálticas ADERIDO 
Tratamento superficial sobre camadas de solos ou granulares NÃO ADERIDO 
Camada estabilizada sobre outra camada estabilizada NÃO ADERIDO 
Camada estabilizada sobre camadas de solos ou granulares NÃO ADERIDO 
Camada antirreflexão de trincas sobre camadas estabilizadas NÃO ADERIDO 
Camada de solos ou granulares sobre camadas asfálticas, 
cimentadas, de solos ou granulares NÃO ADERIDO 

  

3.3.6 BASE DE DADOS DE MATERIAIS 

O programa MeDiNa vem com uma base de dados incorporada com informações de materiais 
ensaiados e que constam em publicações técnicas. Os materiais incorporados na base não são 
passíveis de alterações em suas propriedades. Apenas a espessura e o tipo de Módulo (elástico 
linear ou não linear) quando disponíveis.  

O projetista deve sempre ensaiar os materiais que farão parte do projeto. O programa MeDiNa 
permite que o projetista salve seus materiais na base de dados. Os materiais criados pelo 
projetista podem ser alterados a qualquer tempo.  
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Todas as vezes que o programa carregar um arquivo próprio (.pvt), ele irá checar se os 
materiais a serem carregados constam da base de dados do projetista. Ao não encontrar na 
base de dados, o programa MeDiNa salva automaticamente na base o material existente no 
projeto salvo no arquivo (.pvt). Isso foi criado para permitir o intercâmbio entre projetistas, ou 
para o órgão fiscalizador analisar o projeto diretamente do programa.  

Caso algum problema ocorra na base de dados, o projetista poderá recuperar a base original 
de instalação. Para isso, clicar no Menu Editar e depois em Recuperar base de dados. 
Entretanto, todos os materiais que foram salvos pelo projetista serão perdidos. Só utilize esse 
recurso em caso extremo.  

 

3.4 MENU PRINCIPAL 

 

O Menu principal do programa possui as opções Projeto; Editar; Análise; e Ajuda, conforme 
detalhe apresentado na figura acima.  

3.4.1 Menu PROJETO 

O Menu Projeto disponibiliza as funções para manipular os arquivos de dados do programa. 
Suas opções são: 

 Pavimento Novo – tecla de atalho [Ctrl+N]: cria um projeto novo com os dados iniciais 
previamente inseridos no programa; 

 Reforço – permite criar um projeto no modo Reforço de duas formas: A partir de dados 
iniciais inseridos pelo próprio projetista no programa, na opção Dados Novos; ou a 
partir da importação de um arquivo de bacia deflectométrica do BackMeDiNa, pela 
opção Importar Retroanálise  

 Abrir – tecla de atalho [Ctrl+A]: abre um arquivo de projeto (extensão .pvt) salvo no 
disco; 

 Salvar – tecla de atalho [Ctrl+B]: salva os dados do projeto em um arquivo no disco 
com extensão .pvt; 

 Salvar Como – salva os dados do projeto em um arquivo no disco, mas com outro 
nome; e 

 Sair – tecla de atalho [Alt+F4]: finaliza o programa. 
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3.4.2 Menu EDITAR 

O Menu Editar permite navegar entre as abas Estrutura e Modelagem do programa e, ainda, 
recuperar a base de dados.  

3.4.3 Menu ANÁLISE 

No menu Análise aparecem as opções para Dimensionar a estrutura, que pode ser acionada 
diretamente pela tecla de atalho [F2], ou Avaliar a Estrutura, cuja tecla de atalho é [F3].  

Ainda neste menu, é possível, por meio da opção Tensões e deformações no AEMC o projetista 
verificar os resultados dos cálculos do programa MeDiNa no primeiro período da análise da 
estrutura no programa AEMC. Ao clicar nessa opção, o MeDiNa abre o programa AEMC com 
todos os dados inseridos pelo projetista na aba Estruturas.  

Realizado o Dimensionamento ou realizada a Análise da Estrutura, o programa libera o acesso 
à aba Resultados, podendo ser acessada pela opção Resultados [Ctrl+R] do referido Menu. O 
MeDiNa apresenta diversos relatórios que podem ser vistos na seção Relatórios.  

3.4.4 Menu AJUDA 

No Menu Ajuda é possível acessar o Manual de utilização do MeDiNa clicando no item Sobre..., 
ou simplesmente pressionando a tecla de atalho [F1].  

 

3.5 INICIANDO UM PROJETO 

Ao abrir o programa MeDiNa, observa-se que a sua interface é dividida em ABAS para facilitar 
navegação e identificar todas as características do pavimento, bem como checar os resultados 
da análise ou do dimensionamento.  

A Tela inicial que se apresenta é sempre a da Aba ESTRUTURA, que permite entrar com todas 
as informações do projeto. Essa aba é formada por quatro elementos:  

 área para identificação do projeto; 
 tabela relativa à entrada de dados da estrutura do pavimento; 
 tabela relativa à entrada de dados sobre as informações do Tráfego; 
 painel onde o programa MeDiNa registra o resumo dos resultados das análises ou dos 

dimensionamentos. 
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3.5.1 Modo de Projeto 

Antes de preencher os dados do projeto, defina em qual modo o programa irá tratar os dados. 
No momento apenas dois modos estão disponíveis:  

 Pavimento Novo (Nível 1): Modo para elaboração de projetos de pavimentos novos no 
nível de projeto 1, onde as propriedades das camadas são obtidas por ensaios de 
laboratório. 

 Projeto de Refoço: Modo para elaboração de projeto de reforço, onde as propriedades 
das camadas existentes são obtidas por meio de retroanálise de bacias 
deflectométricas. 

Para selecionar o Modo de projeto, clique no Menu Projeto e clique em Reforço e na sequência 
escolha entre preencher os dados manualmente, na Opção Dados Novos ou importar as bacias 
retroanalisadas do BackMeDiNa na opção Importar Retroanálise.  

É possível também selecionar o Modo na caixa de seleção ao lado da identificação do Projeto. 
Neste atalho não está disponível a importação das bacias do BackMeDiNa. 
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3.5.2 Identificando o projeto 

As primeiras informações que devem ser preenchidas é a identificação do projeto. Nos campos 
Responsável, Projeto e Empresa, registre respectivamente os dados do engenheiro projetista 
responsável; a via, rodovia, seção, quilômetro, estaca ou qualquer outra informação que 
permita facilmente identificar o trecho dentro do projeto; e a empresa contratada ou o órgão 
responsável.  

3.5.3 Definindo a estrutura do pavimento 

O programa vem com uma estrutura padrão, apenas para servir de exemplo ao projetista de 
como preencher os campos com as informações. Esta Estrutura inicial possui quatro camadas, 
incluído o subleito e pode ser totalmente alterada, sendo que são permitidos, no mínimo três 
e, no máximo, oito camadas. Na tabela que exibe a Estrutura do pavimento são apresentadas 
informações resumidas das propriedades de cada uma das camadas da estrutura do 
pavimento, como: material constituinte e o Tipo selecionado, espessura, módulo de resiliência 
(se linear ou sigmoidal), e coeficiente de Poisson.  

Para alterar os dados da Estrutura, veja a seção Alterando a Estrutura.  

3.5.4 Definindo o Tráfego 

Defina as informações do tráfego com base nas informações coletadas ou fornecidas para o 
projeto. O programa MeDiNa utiliza o conceito do Número Equivalente para seus cálculos. 
Uma boa estimativa do tráfego é fundamental para se conseguir um bom dimensionamento 
ou para se fazer uma boa análise.  

Para alterar os dados do Tráfego, veja a seção Informações do Tráfego.  

 

3.5.5 IMPORTANDO RETROANÁLISE 

O modo Reforço exige do projetista a entrada dos valores retroanalisados de bacias de campo 
obtidas com equipamento tipo FWD. Para facilitar o projetista, o programa MeDiNa incorpora 
uma rotina que consegue ler o arquivo de bacias do programa BackMeDiNa, com a extensão 
*.bac.  

Para melhor realizar essa importação, o segmento de rodovia a ser analisado precisa ser 
homogêneo, ou seja, com a mesma quantidade de camadas de pavimento e o mesmo tipo de 
condição de aderência entre as camadas, e a menor variação possível de Módulos, deflexões e 
espessuras. Caso contrário, o programa não irá realizar a importação e uma mensagem de 
aviso aparecerá na tela.  
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Quando, as espessuras, módulos retroanalisados, deflexões e coeficientes de Poisson 
apresentarem um coeficiente de variação acima de 30%, o programa irá perguntar ao 
projetista se ele deseja continuar mesmo considerando  um valor de variação superior a 30%. 
Caberá ao projetista a decisão de prosseguir ou não com as análises ou o dimensionamento.  

Durante a importação, o MeDiNa irá calcular a média, o desvio padrão e os valores mínimos e 
máximos dos módulos retroanalisados, assim como o valor da Deflexão característica, e estas 
informações aparecem para o projetista na janela Propriedades dos Materiais.  

Após a importação, o projetista deverá concluir o preenchimento dos dados da camada 
asfáltica existente, com os dados de percentual de área trincada, IRI, e idade do pavimento, 
para permitir o programa rodar as análises ou o dimensionamento.  

 

3.6 REALIZANDO O DIMENSIONAMENTO OU A ANÁLISE 

Após lançar todos os dados da Estrutura e do Tráfego, o projetista informa ao programa qual a 
análise quer realizar. Se desejar realizar uma Análise pura de como a estrutura lançada se 
comporta com o tráfego, basta clicar a tecla de atalho F3, ou ir no menu Análise e clicar na 
função Analisar Estrutura.  

A Análise realiza os cálculos e verifica os critérios de Área Trincada e/ou Deformação 
Permanente, sem alterar a espessura da camada marcada. No final, apresenta um resumo que 
pode ser avaliado pelo projetista. Essa função auxilia no projeto e permite realizar a escolha 
dos materiais ou um melhor entendimento da estrutura.  

Se desejar Dimensionar a estrutura, basta clicar a tecla de atalho F2, ou ir no menu Análise e 
clicar na função Dimensionar. Lembre-se de marcar a camada que se deseja dimensionar. Para 
marcar a camada, veja Marcando a Camada para Dimensionar na seção Alterando a Estrutura.  

No modo Reforço apenas a camada asfáltica nova poderá ser dimensionada. 

Nesta opção, o programa irá realizar diversas análises, alterando a espessura da camada 
marcada, de forma a atender primeiramente o critério da fadiga. Nesse estágio o programa irá 
aumentar ou diminuir as espessuras para localizar a melhor espessura para o máximo 
permitido de Área Trincada.  

A análise de fadiga ocorre nos dois Modos do programa. No modo Reforço a Área Trincada é o 
único critério considerado.  

No Modo Projeto Novo, o programa MeDiNa continua o dimensionamento verificando a 
estrutura pelo critério da deformação permanente total. Caso o critério da deformação 
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permanente não seja atendido, o programa MeDiNa aumenta gradativamente a espessura da 
camada marcada, em intervalos fixos (0,5cm em camadas asfálticas e 1cm nas demais 
camadas), até o critério em questão ser atendido.  

Por fim, após os dois critérios anteriores serem atendidos, o programa verifica a fadiga de 
misturas estabilizadas. Neste caso, o critério é a redução brusca do Módulo de Resiliência das 
camadas de mais de 25% entre dois meses da análise. Da mesma forma, o programa MeDiNa 
aumenta gradativamente a espessura da camada marcada, em intervalos fixos (0,5cm em 
camadas asfálticas e 1cm nas demais camadas), até o critério em questão ser atendido.  

É possível que o programa não consiga dimensionar a estrutura pelos seguintes motivos 
(nestes casos o programa emite Alertas para o projetista):  

No Modo Projeto Novo 

1. a espessura atingiu o máximo permitido para a análise (15cm para as camadas 
asfálticas e 40cm para as demais); 

2. a camada apresentou deformação permanente acima do limite de 5%; 
3. o Subleito apresentou deformação permanente acima do limite de 5mm. 
4. a camada abaixo da camada estabilizada possui uma deflexão superior a 70 (0,01mm). 

No Modo Reforço 

1. a espessura atingiu o máximo permitido para a análise (15cm para as camadas 
asfálticas); 

Nestes casos, o projetista deve rever a estrutura. Veja a seção Alertas algumas sugestões para 
resolver os motivos encontrados no dimensionamento.  

3.6.1 Acessando os Relatórios 

Com uma das análises realizadas, a Aba Resultados fica disponível e os relatórios ficam 
disponíveis para consulta. A seção Relatórios detalha melhor a forma de como os resultados 
são apresentados.  

3.7 ESTRUTURA 

A base de todo o projeto é a clara definição da Estrutura do Pavimento e dos materiais das 
camadas que a compõe. Ao abrir o programa MeDiNa, a tela principal que se apresenta deixa 
em evidência a estrutura a ser avaliada. Uma estrutura padrão é proposta como dados iniciais, 
apenas para servir de exemplo e modelo ao projetista, e de guia para o preenchimento dos 
campos com as informações.  
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A Estrutura inicial apresenta quatro camadas, incluído o subleito e pode ter todas as camadas 
alteradas para atender às exigências do projeto. São permitidas, no mínimo três e, no máximo, 
oito camadas, contando com o Subleito. Na tabela que exibe a Estrutura do pavimento são 
apresentadas informações resumidas das propriedades de cada uma das camadas da estrutura 
do pavimento, como: material constituinte e o Tipo selecionado, espessura, módulo de 
resiliência (se linear, não linear ou sigmoidal), e coeficiente de Poisson.  

As seções seguintes irão apresentar como manipular a tabela Estrutura e em seguida como 
definir os materiais nas análises.  

 

 

3.7.1 ALTERANDO A ESTRUTURA 

O projetista pode remover ou incluir camadas na estrutura e, também, sinalizar ao programa 
qual camada deseja dimensionar. O programa MeDiNa limita o número de camadas para no 
mínimo três e, no máximo, oito, incluindo o Subleito.  

3.7.2 Adicionando Camadas 

 

Para inserir uma camada, o projetista deve selecionar a linha imediatamente acima da posição 
da futura camada. Clicar no botão de comando Alterar Estrutura >> e depois na opção 
Adicionar Camada no Menu Popup. O Menu Popup abrirá da mesma forma se o projetista 
clicar na camada selecionada com o botão direito do Mouse.  
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O programa automaticamente irá inserir uma nova camada com os mesmos dados da camada 
selecionada. Por padronização, o usuário não pode inserir uma camada abaixo do subleito.  

Atenção: A camada selecionada é aquela que fica marcada com o fundo amarelado.  

3.7.3 Removendo Camadas 

Para excluir uma camada basta o projetista selecionar a linha referente a camada que deseja 
excluir e clicar no botão de comando Alterar Estrutura >> e depois na opção Remover Camada. 
Também por padronização, a primeira camada e o subleito não poderão ser excluídos.  

Atenção: Todos os dados da camada serão perdidos após a remoção, não tendo como refazer 
a ação.  

3.7.4 Marcando a Camada para Dimensionar 

O projetista precisa sinalizar para o programa MeDiNa qual a camada que ele deseja variar a 
espessura, a fim de se buscar o dimensionamento da estrutura. Esse é o princípio básico para o 
programa funcionar.  

A coluna denominada CAMADA da estrutura apresenta a numeração das camadas. Apenas o 
Subleito não está numerado, recebendo a nomenclatura SL. Para marcar a camada como 
aquela que será dimensionada, o projetista deve selecionar a camada, que irá ficar com o 
fundo amarelado, e depois clicar no botão Alterar Estrutura>> e selecionar a opção Selecionar 
Camada para Dimensionar no Menu Popup.  

Ao ser marcada, aparecerá a marca >>__<< no número, indicando que a camada terá suas 
espessuras alteradas durante o dimensionamento.  

Dica: O Menu Popup abrirá da mesma forma se o projetista clicar na tabela com o botão 
direito do Mouse.  

Dica: É possível marcar a camada para dimensionar clicando duas vezes sobre o número da 
camada.  
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3.8 ALTERANDO OS MATERIAIS 

 

As propriedades dos materiais definem como o programa MeDiNa irá realizar as análises ou os 
dimensionamentos. Assim, os materiais foram divididos em grupos conforme descritos abaixo:  

 Concreto Asfáltico 
 Concreto Asfáltico Modificado 
 Concreto Asfáltico Borracha 
 Classes de Misturas Asfálticas 
 Tratamento Superficial 
 Concreto compactado a rolo 
 Brita Graduada tratada com cimento 
 Solo-cimento 
 Camada antirreflexão de trincas 
 Materiais Granulares 
 Solo fino, siltoso ou argiloso 
 Subleitos 
 Camadas Existentes 
 Camada Asfáltica Superficial Existente 

Para selecionar um material diferente daquele apresentado basta selecionar a camada e clicar 
no botão de comando Alterar Estrutura >> e depois na opção Alterar material no Menu 
Popup.  

Dica: O Menu Popup abrirá da mesma forma se o projetista clicar na camada selecionada com 
o botão direito do Mouse.  

Dica: O mesmo efeito ocorre se o projetista clicar duas vezes com o mouse apontando para a 
coluna selecionada do material para ser alterado.  
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Ao acionar a opção Alterar material o programa MeDiNa irá abrir uma caixa de opções de 
materiais conforme a lista acima. Entretanto, conforme as seguintes regras:  

 a primeira camada sempre será Tratamento Superficial ou Concreto Asfáltico; 
 o subleito não abre opção de materiais. O projetista deve entrar com os dados do 

material encontrado no campo e ensaiados em laboratório; e  
 a camada antirreflexão de trincas só aparece sobre as camadas cimentadas (BGTC, CCR 

ou Solo-cimento). 

O projetista, ao selecionar uma das opções de materiais, será questionado pelo programa 
MeDiNa se realmente deseja alterar o tipo de material da camada. Após confirmar, uma janela 
Propriedades se abrirá com todas as opções de materiais pertencentes ao grupo já ensaiados 
ou preparados, incluindo as suas respectivas propriedades intrínsecas, para serem utilizados 
no programa.  

 

3.8.1 JANELA PROPRIEDADES 

Na Janela Propriedades o projetista poderá optar por utilizar qualquer material pertencente à 
base de dados ou incluir seus próprios dados obtidos a partir de ensaios de laboratório. Os 
materiais constantes da base de dados possuem suas propriedades fixas, ou seja, não há como 
alterar qualquer parâmetro, por serem materiais conhecidos.  

Para entrar com seu próprio material, o projetista deve selecionar na Base de Dados a opção 
Projeto, preencher o nome do material e todos os parâmetros com os dados dos ensaios e 
depois Salvar na Base de Dados. Imediatamente o material irá constar na Base e que poderá, 
neste caso, ser modificado futuramente.  

Os dados a serem preenchidos dependem do tipo de material e serão discutidos nas seções 
relativas aos materiais. 
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3.9 MATERIAIS ASFÁLTICOS 

O programa MeDiNa separa os materiais asfálticos apenas para fins de organização da base de 
dados. Três são os conjuntos: as camadas asfálticas tradicionais, as camadas asfálticas com 
asfalto modificado por polímero e as camadas asfálticas misturadas com borracha.  

O módulo de resiliência das camadas asfálticas é considerado como Elástico Linear e deve ser 
obtido por meio de ensaio por compressão direta. As características da mistura como faixa 
granulométrica, teor de CAP, volume de vazios, abrasão Los Angeles, são lançadas pelo 
projetista de forma que elas possam ser controladas ao longo da sua execução no campo.  

Atenção: A espessura das camadas asfálticas é limitada entre 5cm e 15cm.  
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Com relação aos tipos de materiais constantes da base de dados, o programa MeDiNa indica 
seis níveis de misturas asfálticas teóricas e mais dois níveis para misturas modificadas por 
polímero. Essas misturas servem para guiar o projetista em seu dimensionamento e, quando 
da sua execução no campo, todos os parâmetros da curva de fadiga assim como os do Módulo 
de Resiliência deverão ser obtidos no projeto da mistura asfáltica quando da execução da 
obra.  

No banco de dados existem também resultados de misturas asfálticas ensaiadas no laboratório 
da COPPE e utilizadas em campo e que serviram para calibrar a função transferência.  

3.9.1 Fadiga 

A curva de fadiga das misturas asfálticas é obtida a partir de ensaios de carregamento 
repetido, à tensão constante, usando o ensaio de compressão diametral de tração indireta. O 
programa permite apenas as relações do número de ciclos com a deformação específica 
resiliente de tração, conforme a expressão abaixo:  

 

Os fatores críticos do dimensionamento estão relacionados à qualidade dos materiais 
asfálticos. O Módulo de Resiliência e os parâmetros k1 e k2 da curva de fadiga devem ter 
especial atenção do projetista, bem como da equipe que irá executar a mistura na usina e no 
campo.  

Para o cálculo da Fadiga, o programa MeDiNa utiliza o estado de tensões calculado em dez 
pontos na superfície, espaçados de 3,65cm, e mais dez pontos na fibra inferior da última 
camada asfáltica. O dano de fadiga é calculado em cada um dos vinte pontos e é feita a média. 
Com esta média o programa MeDiNa calcula a área trincada com base na função transferência, 
que está detalhada na seção Calibração e Validação  

 

3.9.2 Flow Number 

A deformação permanente da camada asfáltica no programa MeDiNa é desconsiderada para o 
cálculo do afundamento de trilha de roda. Mas para que isso seja efetivamente válido, a 
mistura asfáltica deve respeitar o critério do ensaio para obtenção da classe de desempenho 
do Flow Number.  

Os limites das classes de desempenho das misturas asfálticas quanto à deformação 
permanente estão apresentados na tabela a seguir:  
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Classe Flow Number (FN) N recomendado 
Condições Normais 

N recomendado 
Condições Severas 

1 FN ≥ 100 ciclos N < 1e6 Não recomendado 
2 100 ciclos ≤ FN < 300 ciclos 1e6 ≤ N < 1e7 N < 1e6 
3 300 ciclos ≤ FN < 750 ciclos 1e7 ≤ N < 1e8 1e6 ≤ N < 1e7 
4 750 ciclos ≤ FN < 2000 ciclos N ≥ 1e8 1e7 ≤ N < 1e8 
5 FN ≥ 2000 ciclos - Nser ≥ 1e8 

Fonte: Nascimento (2014) 
valores intermediários são interpolados  

"As condições de tráfego e da via Normais são aquelas quando se tem velocidades acima 60 
km/h, via sem intersecções, sem terceira faixa e/ou temperatura máxima do revestimento 
asfáltico moderada. Por outro lado, as condições Severas implicam em tráfego lento 
(velocidade menor do que 60 km/h), intersecções, terceira faixa, praças de pedágio, tráfego 
canalizado, paradas de ônibus e/ou temperatura máxima do revestimento elevada. Considera-
se a temperatura máxima moderada do revestimento asfáltico quando a temperatura máxima 
média de sete dias consecutivos, a 20 mm de profundidade, determinada conforme norma 
AASHTO M 323 – Superpave Volumetric Mix Design, for igual ou inferior a 64ºC. Quando a 
mesma temperatura máxima média for superior a 64ºC, então considera-se elevada."  

Em termos práticos, o programa MeDiNa gerou duas curvas de interpolação de cada condição 
de tráfego, definindo um número interpolado para cada Número de repetições de carga. Essa 
interpolação visa eliminar a descontinuidade no Flow Number, ao longo do N.  

O programa MeDiNa, após realizar a avaliação do pavimento ou o dimensionamento da 
estrutura, irá apresentar o valor do Flow Number como propriedade da Camada asfáltica e que 
deverá ser exigido no controle de qualidade durante a obra, respeitando as condições normal 
ou severa do local onde o pavimento será construído.  

3.9.3 Classes de Misturas Asfálticas 

Sabendo da dificuldade de se realizar um projeto com os dados completos da mistura que 
poderá ser obtida no Campo, o programa MeDiNa apresenta uma forma de se selecionar tipos 
de misturas asfálticas com base nos valores de Módulo e de desempenho à Fadiga 
diferenciados por Classes de Fadiga. Assim, quando for executar o projeto no campo, o 
laboratório da obra deverá apresentar uma mistura asfáltica cujas propriedades satisfaçam as 
qualidades da Classe de Mistura selecionada no projeto.  

Para compreender as Classes de Fadiga de Misturas Asfálticas é preciso entender o conceito de 
Fator de Fadiga da Mistura - FFM. Cada Mistura Asfáltica terá um valor de FFM que, quando 
confrontado com o Módulo de Resiliência, irá definir sua Classe.  
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3.9.4 Fator de Fadiga da Mistura 

O Fator de Fadiga da Mistura - FFM foi definido como a área da curva de fadiga da mistura 
entre as deformações de tração de 100µ e de 250µ. O FFM pode ser identificado 
esquematicamente no gráfico a seguir e que é calculado com base na expressão abaixo:  

 

 

Conhecendo o valor do FFM e do Módulo de Resiliência é possível enquadrar a mistura 
asfáltica obtida no laboratório em uma das Classes de Fadiga da Mistura.  

3.9.5 Classes de Fadiga da Mistura 

A ideia das Classes de Fadiga surgiu quando se confrontou o Módulo de Resiliência das 
Misturas Asfálticas com o Fator de Fadiga da Mistura. Avaliar um dos parâmetros apenas não 
determina a qualidade do material. Esses dois parâmetros precisam ser avaliados 
conjuntamente, pois um interfere no outro e juntos definem a performance do pavimento.  

Por exemplo: Uma mistura mais rígida produz deformações de tração menores que uma 
mistura menos rígida, considerando uma mesma estrutura e carregamento. Entretanto, a 
diferença de rigidez precisa ser acompanhada pela curva de fadiga. Se a performance do 
material mais rígido à fadiga cair muito em relação ao menos rígido, o ganho na redução das 
deformações de tração pode não ser suficiente para melhorar o comportamento em relação a 
área trincada.  
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O gráfico das Classes foi construído considerando todas as misturas asfálticas ensaiadas no 
laboratório da COPPE e outras publicadas em teses, somando-se mais de cem ensaios de 
fadiga e, a partir do MeDiNa, foi simulada uma estrutura com 10cm de espessura e 20cm de 
base granular. As simulações permitiram obter os valores do tráfego que a estrutura suportaria 
até atingir 30% de ATR com 85% de confiabilidade. Com os resultados, as Classes de Misturas 
foram separadas conforme a seguir:  

 As misturas que não atingiram 4,5x106 repetições do eixo padrão, não serviriam para 
aplicação de campo, por trincarem muito rapidamente.  

 As misturas Classe 1 foram as que atenderam entre 4,5x106 e 6,0x106 repetições do 
eixo padrão.  

 As misturas Classe 2 foram as que atenderam entre 6,0x106 e 7,5x106 repetições do 
eixo padrão.  

 As misturas Classe 3 foram as que atenderam entre 7,5x106 e 1,0x107 repetições do 
eixo padrão.  

 As misturas Classe 4 foram as que atenderam mais que 1,0x107 repetições do eixo 
padrão.  

Graficamente se determina a Classe de Fadiga da Mistura, conforme a figura a seguir. O 
programa MeDiNa calcula automaticamente o FFM e a Classe da Mistura, assim que os 
parâmetros são inseridos na Janela Propriedades do Material.  

 

DICA IMPORTANTE 1: Misturas com Classes maiores fornecem resultados melhores desde que 
a estrutura não possua base ou sub-base estabilizada. Em estruturas com materiais 
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estabilizados, as deformações de tração na camada asfáltica ficam em patamares de valores 
inferiores a 100µ, ou se já, fora da faixa de cálculo do FFM.  

DICA IMPORTANTE 2: No campo, o laboratório da obra deverá apresentar uma mistura 
asfáltica de Classe igual ou superior a definida no projeto, para o sucesso do pavimento. Os 
controles na usinagem da mistura, bem como na aplicação, deverão ser rigorosos de modo a 
garantir a qualidade da mistura definida no laboratório.  

 

3.10 TRATAMENTOS SUPERFICIAIS E CAMADAS ANTIRREFLEXÃO DE 
TRINCAS 

3.10.1 Tratamentos Superficiais 

O programa MeDiNa permite utilizar dois tipos de camadas de tratamento superficial: o 
Tratamento superficial duplo (TSD) e o tratamento superficial triplo (TST). Esse grupo de 
materiais não é avaliado em termos de Fadiga.  

Nesse contexto, e em conformidade com o método de dimensionamento do DNIT, os 
Tratamentos Superficiais, como camadas de revestimento sem uma base asfáltica, somente 
poderão ser aplicados em vias com tráfego inferior a N ≤ 106. O dimensionamento é realizado 
com base apenas na deformação permanente das camadas inferiores.  

A espessura das camadas de tratamento superficial é limitada entre 1,5cm e 3,0cm.  

3.10.2 Camadas Antirreflexão de Trincas 

É possível também inserir uma camada Antirreflexão de Trincas sobre camadas estabilizadas 
no modo Projeto Novo. A opção aparece apenas quando uma camada estabilizada é colocada 
a partir da terceira camada. Esta camada não é avaliada nem para a fadiga nem para a 
deformação permanente.  

A opção para inserção de camada Antirreflexão de trincas também aparece no modo Reforço, 
entre a camada de asfalto nova de reforço e a camada asfáltica superficial existente. Para 
acessar a opção, é só selecionar a camada asfáltica nova, clicar em Alterar Estrutura e depois 
em Adicionar Camada.  

A espessura das camadas de antirreflexão de trincas é limitada entre 1,5cm e 3,0cm.  
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3.11 MATERIAIS ESTABILIZADOS 

Os materiais estabilizados são tratados no programa MeDiNa como um material que possui 
propriedades elásticas variável ao longo da vida de serviço. Por isso a análise é realizada 
mensalmente, considerando um Módulo de Resiliência que decai a cada mês, com 
comportamento do tipo sigmoidal, variando entre dois limites: O Limite Superior representa a 
camada nova, que ainda não sofreu nenhum dano de fadiga; e o Limite Inferior que é quando a 
camada atingiu sua vida de fadiga e está totalmente trincada, com comportamento próximo a 
de uma camada granular.  

O módulo inicial ou o limite superior deve ser obtido por meio de ensaio triaxial de cargas 
repetidas. O Módulo final ou o limite Inferior deve ser inserido pelo projetista. Recomenda-se, 
por segurança, um valor de Módulo de Resiliência semelhante ao material sem o estabilizante.  

Assim, o Módulo de Resiliência das camadas com Materiais Estabilizados, no caso a Brita 
Graduada Tratada com Cimento, o Concreto Compactado a Rolo e o Solo Cimento, diminui 
com o acúmulo e aumento do dano de fadiga, e a representação matemática utilizada no 
programa é por meio da função sigmoidal ilustrada na equação e no gráfico a seguir.  

 

 

Atenção: A espessura das camadas cimentadas é limitada entre 15cm e 25cm.  
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3.11.1 Fadiga das Camadas Estabilizadas 

O modelo de dano por fadiga considerado no programa MeDiNa é obtido por meio de ensaio 
de flexão em vigotas com base na relação (%RF) entre a tensão de tração na fibra inferior da 
camada e a resistência à tração na flexão do material aos 28 dias. A equação do modelo é 
apresentada abaixo.  

 

Além dos modelos de fadiga, o programa MeDiNa faz duas checagens para aprovar a utilização 
das camadas cimentadas. A primeira é a checagem se o dano de fadiga for muito elevado entre 
dois períodos de análise consecutivos. Quando o Módulo decai mais que 25% do valor em 
apenas um período, o programa, quando analisa o pavimento emite um Alerta informando que 
o Módulo decaiu rapidamente. Quando dimensiona, ele aumenta a espessura da camada 
marcada até o critério ser atendido. Caso não consiga o mesmo Alerta da análise é emitido.  

A segunda checagem é feita a partir da deflexão da camada que apoia a camada cimentada. 
Nesse caso, quando a camada possuir uma deflexão obtido por fwd teórica superior a 70 
(0,01mm), o programa também emitirá um Alerta informando que a estrutura precisa ser 
revista.  

3.11.2 Deformação Permanente de Camadas Estabilizadas 

Para efeito de cálculo, o MeDiNa desconsidera a deformação permanente de camadas 
estabilizadas, por entender que estas camadas, quando bem construídas e manutenidas, não 
contribuem de forma efetiva para a trilha de roda total da estrutura do pavimento.  

3.12 MATERIAIS GRANULARES; SOLOS FINOS, SILTOSOS E ARGILOSOS 

Os materiais granulares, solos finos, siltosos ou argilosos são representados por seus 
parâmetros de Módulo de Resiliência e Coeficiente de Poisson e Deformação Permanente.  

A espessura das camadas granulares, solos finos siltosos e argilosos é limitada entre 10cm e 
40cm.  

Estes materiais não são avaliados quanto ao dano por fadiga.  

O comportamento resiliente dos materiais granulares, solos finos, siltosos ou argilosos é 
dependente da massa específica, da umidade ou sucção, estrutura do solo e do estado de 
tensões ao qual o material está submetido. A sua caracterização em laboratório deve garantir 
as mesmas condições de campo.  
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Os materiais granulares, solos finos, siltosos ou argilosos apresentam frequentemente uma 
relação tensão versus deformação elástica não linear. Para estes materiais, o MeDiNa permite 
caracterizar o módulo de Resiliência como elástico linear ou elástico não linear.  

3.12.1 Módulo de Resiliência 

Além do Módulo Constante, que caracteriza o comportamento elástico linear, o projetista 
pode optar por caracterizar o material pelo modelo constitutivo que melhor representar o 
comportamento do material. Os modelos constitutivos foram reunidos em apenas uma 
expressão matemática apresentada abaixo.  

 

Comportamento Parâmetros 

Dependente da tensão confinante k3 = 0 
k4 = 0 

Dependente da tensão desvio k2 = 0 
k4 = 0 

Dependente do Invariante de tensões k2 = 0 
k3 = 0 

Modelo composto k4 = 0 

 

3.12.2 Deformação Permanente 

Quanto à deformação permanente, os materiais são avaliados conforme a modelagem 
proposta por Guimarães (2009), com quatro constantes obtidas em ensaios de laboratório e 
descrita na expressão abaixo:  
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Para o cálculo da deformação permanente, o programa MeDiNa utiliza o estado de tensões 
calculado nos pontos sob a roda e entre as rodas, no centro das camadas.  

A deformação permanente calculada para cada camada é somada para compor a deformação 
permanente total utilizada no dimensionamento. Além disso, o programa emite um Alerta 
quando a deformação permanente de cada camada individual ultrapassar 5% de sua 
espessura.  

Nestes casos, o projetista deve rever a estrutura. Veja a seção Alertas algumas sugestões para 
resolver os motivos encontrados no dimensionamento.  

 

3.13 SUBLEITOS 

Os materiais para os subleitos são tratados de forma similar aos granulares, finos, siltosos e 
argilosos, ou seja, são representados por seus parâmetros de Módulo de Resiliência e 
Coeficiente de Poisson e Deformação Permanente.  

Os subleitos não são avaliados no programa MeDiNa quanto ao dano por fadiga nem quanto à 
tensão limite no topo do subleito.  

Quanto à deformação permanente, os materiais são avaliados conforme a modelagem 
proposta por Guimarães (2009), com quatro constantes obtidas em ensaios de laboratório, 
conforme o modelo apresentado para os materiais granulares, finos, siltosos e argilosos.  

Para o cálculo da deformação permanente, o programa MeDiNa utiliza o estado de tensões 
calculado nos pontos sob a roda e entre as rodas, a 25cm de profundidade do topo do 
subleito.  

A deformação permanente calculada para cada camada é somada para compor a deformação 
permanente total utilizada no dimensionamento. Além disso, o programa emite um Alerta 
quando a deformação permanente do subleito ultrapassar 5mm.  

Nestes casos, o projetista deve rever a estrutura. Veja a seção Alertas algumas sugestões para 
resolver os motivos encontrados no dimensionamento.  

3.14 Camadas Existentes e Camada Asfáltica Superficial Existente 

No modo de Projeto Reforço as camadas do pavimento são tratadas de forma diferente, 
bastando apenas caracterizá-las com os dados elásticos e geométricos (MR, coeficiente de 
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Poisson e espessura. O programa MeDiNa considera que elas já estabilizaram na deformação 
permanente, bem como, já atingiram o limite de Fadiga.  

Por definição, sempre haverá uma camada asfáltica superficial, a qual será alvo do reforço do 
pavimento. 

Quanto a camada asfáltica superficial existente, o projetista precisa informar dados relativos à 
idade do pavimento, ao percentual de área trincada e o índice de irregularidade internacional 
IRI. Com base nestes valores, o programa irá emitir alguns avisos para que o projetista tome 
decisões para o projeto final.  

Na camada asfáltica superficial existente, o projetista pode informar qual espessura deseja 
fresar e o programa calcula automaticamente a espessura remanescente do pavimento para o 
projeto de reforço. As espessuras se ajustam automaticamente quando o projetista digita os 
valores de Espessura de Fresagem, Espessura de Campo e Espessura da camada final. E 
espessura da camada final será sempre igual a espessura de campo menos a espessura de 
fresagem.  

As camadas existentes podem ter espessuras maiores, uma vez que já estão construídas. Para 
a camada asfáltica superficial existente, os limites variam de 0 (a camada pode ser fresada em 
toda a espessura) até 50cm. Já para as demais camadas existentes, a variação é de 5cm até 
75cm.  

É importante ressaltar que o programa MeDiNa avalia apenas o consumo de fadiga da nova 
camada asfáltica. O programa MeDiNa não possui elementos nem modelos para avaliar a 
reflexão de trincas do pavimento antigo sobre o novo. Neste caso, caberá ao projetista 
elaborar estratégias e soluções para evitar ou adiar o processo de reflexão de trincas 
independentemente do resultado do programa.  

3.15 CARREGAMENTO 

A carga de roda é assumida no programa como sendo uniformemente distribuída em uma área 
de contato circular entre o pneu e a superfície do pavimento. A pressão de contato entre o 
pneu e o pavimento é assumida como sendo igual à pressão de inflação dos pneus, por falta de 
dados mais específicos para as configurações de rodas e pneus utilizados no país. O tamanho 
da área de contato, portanto, depende da carga de roda e da pressão de inflação dos pneus.  

3.15.1 Eixo Padrão Rodoviário 

O Eixo Padrão Rodoviário é o eixo utilizado nas análises e no dimensionamento das estruturas 
de pavimento. Essa consideração foi definida em função da calibração dos modelos de fadiga, 
que se baseou na comparação da evolução da área trincada com o número estimado de 
passagens do eixo padrão.  
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Dados do eixo padrão 
Carga de Eixo: 8,2 tonf 
Pressão de Pneus: 0,56 MPa 
Raio da área de contato: 10,79 cm 
Distância entre rodas: 32,4cm 

3.15.2 INFORMAÇÕES DO TRÁFEGO 

O programa pode ser utilizado para calcular automaticamente o Número Equivalente de 
Passagens do Eixo Padrão Rodoviário. Este pode ser obtido a partir do Volume Médio Diário 
(VMD) em conjunto com o Fator de Veículo (FV).  

 

A partir destes dois valores, o programa MeDiNa calcula o Número Anual Equivalente de Eixos 
(N anual) automaticamente. Caso o projetista já tenha o N anual, ele pode entrar direto com o 
valor na caixa correspondente e o programa irá atualizar, mantendo o FV constante, o VMD.  

 



                                                                                                    
 

73                                         TED n° 682/2014 
 

A inserção do valor do FV se faz entrando na janela de Cálculo do Fator de Veículo (DNIT), a 
partir do acionamento do botão com três pontos. Este botão aparece quando se coloca o foco 
na caixa de entrada do FV, conforme indicado na figura ao lado. Os detalhes de como inserir os 
dados para o cálculo do FV podem ser vistos na seção Fator de Veículo.  

Podem ser alterados também, o percentual de veículos na faixa de projeto, quando se tratar 
de pistas com mais de uma faixa de tráfego, o percentual da taxa de crescimento do tráfego e 
o número de anos de projeto. Alterando esses valores, o programa MeDiNa atualiza 
automaticamente o número equivalente total de eixos - N.  

Atenção: O programa emite um aviso de responsabilidade no relatório final quando o 
projetista utiliza um período inferior a 10 anos. 

3.15.3 TIPOS DE VIAS 

Os tipos de vias foram definidos em conformidade com a hierarquia dos sistemas funcionais 
publicada pelo DNIT. Eles definem os critérios de parada do dimensionamento, bem como os 
graus de confiabilidade das análises realizadas pelo MeDiNa. A tabela a seguir resume os 
critérios e a confiabilidade de cada tipo de via:  

TIPO DE VIA CONFIABILIDADE ÁREA TRINCADA DEF. PERMANENTE 
Sistema Arterial Principal 95% 30% 10mm 
Sistema Arterial Primário 85% 30% 13mm 
Sistema Arterial Secundário 75% 30% 20mm 
Sistema Coletor Primário 85% 30% 13mm 
Sistema Coletor Secundário 75% 30% 20mm 
Sistema Local 65% 30% 20mm 

 

3.15.4 FATOR DE VEÍCULO 

Na janela de Cálculo do Fator de Veículo (DNIT), apresentada na imagem abaixo, o projetista 
seleciona o eixo desejado na lista com imagens e adiciona à tabela clicando no botão Inserir 
>>. Caso seja necessário remover um Eixo, o projetista deve selecioná-lo na tabela e, em 
seguida, clicar no botão <<Remover. Existe uma opção de remover todos os eixos de uma vez 
só, que é feita acionando o botão menor com o símbolo <<<<.  
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Com os eixos já definidos na tabela, o projetista pode inserir os fatores de Eixos para o 
primeiro ano, em percentual, com suas respectivas cargas, obtidas de pesagem ou estimadas, 
até o limite de 100 linhas. A configuração de eixos pode ser repetida.  

Na medida em que os eixos são lançados, ou os dados na tabela são alterados, o MeDiNa 
automaticamente calcula e atualiza os fatores de Carga, de Veículo individual e de Veículo total 
na tabela e na caixa de texto de resultado. O cálculo é feito conforme o método do DNIT, com 
os fatores de carga definidos pelo Dr. Murillo Lopes de Souza.  

Para transferir o valor para o programa MeDiNa, basta clicar no botão Transportar. A 
transferência só ocorre se a soma dos Fatores de Eixo somarem 100%. A lista de eixos e os 
valores dos fatores ficam salvos e podem ser revisados quando o projetista sentir necessidade.  

Cuidado: Se clicar no botão Sair, a tela se fecha e os valores são perdidos, voltando à situação 
anterior. 
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3.16 RELATÓRIOS 

Os resultados do programa podem ser visualizados na Aba Resultados. Esta Aba somente é 
liberada quando uma Análise ou um Dimensionamento é realizado. Existem três tipos de 
relatórios que podem ser explorados pelo projetista.  

3.16.1 Evolução Mensal dos Danos 

O primeiro deles, e o que aparece sempre que ativa a Aba Resultados. A tabela de EVOLUÇÃO 
MENSAL DOS DANOS apresenta os resultados do comportamento da área trincada, da 
deformação permanente total e do Módulo Sigmoidal quando houver camadas cimentadas na 
estrutura.  

Esse relatório pode ser copiado e colado em planilhas como Excel.  

3.16.2 Resumo da Deformação Permanente 

O segundo relatório é um resumo da DEFORMAÇÃO PERMANENTE NA ESTRUTURA ao fim do 
período de análise, com a contribuição de cada camada na deformação permanente total.  

3.16.3 Bacias de Deflexão 

Este Relatório apresenta as bacias de deflexão, medidas em 10-2mm no topo de cada uma das 
camadas e no topo do subleito. As bacias foram calculadas com os parâmetros fornecidos pelo 
projetista simulando os equipamentos Falling Weight Deflectometer - FWD e para a Viga 
Benkelman  

3.16.4 Relatório Completo da Análise 

O terceiro relatório é o RELATÓRIO COMPLETO DA ANÁLISE, que apresenta todas as 
informações utilizadas no dimensionamento ou na análise da estrutura. Esse relatório poderá 
ser impresso clicando no botão com o ícone de impressora, ou clicando com o botão direito 
sobre o relatório. Para salvar o relatório em formato PDF no computador, o projetista 
necessitará instalar uma impressora virtual, por meio de um programa específico, do tipo, 
“PDFWriter” ou “PDFCreator”.  

3.17 ALERTAS 

O programa MeDiNa emite Alertas quando não consegue dimensionar o pavimento ou após a 
avaliação da estrutura. Se durante um processo de dimensionamento o programa MeDiNa 
verificar que um dos Alertas não foi atendido, mesmo com os critérios de Área Trincada e de 
Deformação Permanente atendidos, ele altera a análise de Dimensionamento para Avaliação 
da Estrutura e descreve os motivos nos Alertas.  
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A tabela abaixo apresenta os principais motivos dos Alertas e as sugestões para tentar resolver 
os motivos encontrados.  

Alerta Sugestão 
a espessura atingiu o máximo permitido 
para a análise (15cm para as camadas 
asfálticas, 25cm para as estabilizadas e 
40cm para as demais) 

a estrutura precisa ser mais robusta 
inclua uma camada a mais na estrutura, 
preferencialmente asfáltica ou estabilizada 

a camada apresentou deformação 
permanente acima do limite de 5% 

o material da camada não possui bom 
comportamento à deformação permanente 
substitua o material da camada, ou altere a 
sua espessura, ou inclua outra camada 
acima com outro material  

o Subleito apresentou deformação 
permanente acima do limite de 5mm 

o material do Subleito não possui bom 
comportamento à deformação permanente 
inclua uma camada de reforço com material 
de boa qualidade  

a camada de suporte da camada 
estabilizada possui uma deflexão superior a 
70 (0,01mm) 

o material da camada que suporta a camada 
estabilizada não possui boa qualidade 
inclua uma camada nova de melhor 
qualidade para melhorar o suporte da 
camada estabilizada 

módulo da camada estabilizada decaiu 
rapidamente em um período 

o programa MeDiNa tenta solucionar o 
problema no dimensionamento 
ocorre por conta da fadiga elevada do 
material estabilizado 

tráfego elevado para a estrutura proposta o programa MeDiNa tenta solucionar o 
problema no dimensionamento 
ocorre por conta da fadiga elevada do 
material asfáltico 

  

3.18 Perguntas Frequentes 

O MeDiNa vai ter espessuras maiores que o método do antigo DNER?  

A comparação entre os dois métodos é natural, mas em função dos critérios que cada 
dimensionamento utiliza, não é simples afirmar se as estruturas serão mais espessas com o 
novo Método. Para uma comparação precisa, seria necessário realizar todos os ensaios 
exigidos pelos dois métodos para, depois, elaborar os dois dimensionamentos.  

O método do antigo DNER, desenvolvido pelo prof. Murillo Lopes de Souza, foi criado com os 
recursos disponíveis na época. Atualmente é possível verificar a qualidade dos materiais em 
termos de suas características de resiliência, performance à fadiga, etc. 
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Como não existe correlação entre o CBR e os parâmetros de resiliência dos materiais, os 
resultados podem ser tanto no sentido de reduzir espessuras, quanto para aumentar, pois vai 
depender da qualidade destes materiais. 

Soma-se a isso os diferentes critérios de dimensionamento. Enquanto o método do prof. 
Murillo busca proteger o subleito de deformações elevadas e o MeDiNa busca minimizar a 
fadiga de misturas asfálticas e a deformação permanente das camadas. 

De modo geral, é possível afirmar que o MeDiNa permite utilizar melhor os materiais, podendo 
aproveitar aqueles que antes seriam descartados por não se enquadrarem nas especificações 
do CBR. E, ainda, o MeDiNa explora a qualidade das misturas asfálticas em termos de 
performance à fadiga.  

 

Onde encontro o fator de segurança / Onde e como posso embutir um fator/coeficiente de 
segurança?  

O MeDiNa aplica os fatores de segurança quando aplica um nível de confiabilidade nas análises 
e nos dimensionamentos definidos em função do tipo de via selecionado.  

Por exemplo, para vias do tipo Arterial Principal o nível de confiabilidade é de 95% e para Vias 
Locais, 65%. A confiabilidade é aplicada sobre o erro padrão dos dados utilizados na calibração 
das funções de fadiga e de deformação permanente. No caso, uma confiabilidade de 85% 
significa que o resultado obtido tem a probabilidade de estar 85% dentro do intervalo de 
confiança dos dados utilizados na calibração.  

 

O resultado do dimensionamento piorou com o aumento da Classe da Mistura Asfáltica  

Por que o dimensionamento da estrutura com base cimentada para uma mistura Classe 1 
gerou espessuras menores do que para uma mistura Classe 4?  

Misturas com Classes maiores fornecem resultados melhores desde que a estrutura não 
possua base ou sub-base estabilizada. Em estruturas com materiais estabilizados, as 
deformações de tração na camada asfáltica ficam em patamares de valores inferiores a 100µ, 
ou seja, fora da faixa de cálculo do FFM. 

Uma vez que a base possui um módulo maior que o revestimento, a fadiga pouco ocorre no 
revestimento, por conta das baixas deformações de tração. O FFM foi pensado para uma faixa 
limitada de deformações de tração considerando o pavimento com base granular apenas, 
onde o revestimento sofre mais fadiga. 

No caso de bases estabilizadas, a definição da mistura independe da Classe projetada. O 
projeto deverá exigir que a mistura asfáltica possua um comportamento à fadiga igual ou 
superior à escolhida no dimensionamento, principalmente na faixa de deformação específica 
de tração ao qual o pavimento irá trabalhar.  

Quando coloquei uma camada antirreflexão de trincas, a área trincada aumentou / Ao 
realizar análise com pavimento semirrígido com uma base cimentada, sem o uso de camadas 
de CART, foi possível obter uma área trincada de 41,3%. Na sequência, incluindo uma 
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camada de antirreflexão de trincas e, simulando novamente, a estrutura apresentou uma 
previsão de área trincada maior, cerca de 49,7%. A questão é, esse aumento da área trincada 
ocorre efetivamente?  

O MeDiNa não calcula o trincamento por reflexão de trincas da base estabilizada. Mas quando 
se coloca uma camada asfáltica sobre uma base rígida, a probabilidade de ter reflexão de 
trincas é muito grande. Os 41,3% referem-se apenas ao trincamento de fadiga. Quando se 
coloca a camada antirreflexão de trincas, ocorre um maior trincamento de fadiga na camada 
asfáltica por conta do aumento das deformações de tração (a camada de antirreflexão de 
trincas tem módulo de resiliência baixo em relação às camadas adjacentes). Neste contexto, 
realmente a Área Trincada aumenta, mas somente em termos de dano à fadiga. 

A camada de antirreflexão de trincas tem função de combater as trincas de reflexão da base 
cimentada, e não às de fadiga.  

Como não existem modelos de previsão de trincamento por reflexão, o MeDiNa não tem como 
quantificar quanto seria o trincamento final nas duas soluções, mas certamente a área trincada 
final (fadiga + reflexão) seria maior sem a camada de antirreflexão de trincas. 

É recomendável que o projetista avalie muito bem seu projeto neste caso, principalmente 
quando a espessura de camada asfáltica sobre base cimentada for pequena.  

No projeto de reforço, como faço para considerar a reconstrução ou reciclagem da base?  

O Programa MeDiNa está limitado a calcular apenas a camada asfáltica de reforço. Quando for 
o caso de reconstruir a camada de base ou reciclar, utilize a modelagem para Pavimento Novo 
do programa.  

 


